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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRA TIVO No CON TRA TO No 028/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas data"es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Edital Preg白o Presencial n。  056/2019, 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自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es 
de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

お  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PRIPIITUL&6 MUNICIPAl,wocoes 
タ“ー，費，‘ ftWd o povoノ  
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PREFEItURA MUNICIPAL DE PUCUES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 205/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o 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 empresaHILDEVAN DE SOUSA SILVA, inscrito no 
CNPJ 22.306.189/0001-86, referente ao Pregao Presencial n。  056/2019, cujo objeto 
efornecimento de 自  gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste 
Municipio, contrato este sob o no 028/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atravs do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9自o no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade p自blica decorrentedo Coronavirus 
(CO VI 0-19) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Juihodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser白  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 自  s a96es de combate ao COVID-19. 
Ficando aberta uma nova A戸o Orament自ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10・ 122・ 09・ 2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de- COVID-19 

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

Atenciosamente, 

Jorge Ltd antos Lemos 
s"＝・ M切'icI・FideS~血加由PoF加S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existncia de recursos orament自rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri加es 
do Edital Preg白o Presencial n。  056/2019, 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 Extraordinario por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es 
de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

Justificativa: 
Credito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefeit de maio de 2020. 

Leandr' A '"jg,scaPnhas 
ー  reT;uo iviurpicipau 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 or9ament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orament自ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTRIA, conforme segue abaixo: 

. 	Unidade Orcament白ria 30700 - Secretaria Municioal de Sa自de 
uiu,ui - runao iviunicipai ae oaucie ce vo9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gesto das A96es de Aten9白o B自sica 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Saロde - 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, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

I認Ltovo Correia Silva 
Setor Cont自bil 

PPftEFEITLJRA fl MUNICIPALocoes 
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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 Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa自de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento de 自  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es 
do Edital Pregao Presencial n。  056/2019, de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atrav6s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020 
Oue 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), 
solicita an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, 
tendo como justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada,o para 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9); 

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

Segue Dota9白o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  028/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9ao se em conson白ncia 

PPRUEITURA MUNICIPALwocoes 
’・“・安・‘ 'an ,戸”J 

Gabinete do Prefe' o, 0"5 de maio de 2020 

Praa da Bandeira, 02 - Centro - PoMes - Bahia ・  FONE/FAx (77) 3431-5820 



- 	欝  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES;l s.: 
ーニートーI ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

6RG O: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Sa自de 

ssSlThJTO: Anostilamento do contrato resultante do Preg言o Presencial n 

nc6/201Q . contrato n o28/202oノFMS, celebrado entre a Prefeitura Municipal 
dePocesJ e a Empresa HILDEVAN DE SOUSA SILVA, para a inclusao ae 

atividade I projeto nas dota96es no quadro de detalhamento de despesas 

(ODD). cujo

山 
 objeto 6 o fornecimento de 自  gua mineral para atendimentoー  aas 

demandas da Secretaria de Sa丘de deste rnunicipio, - conrorme vr1 iw i ti 

municipal n io, de 05 de maio de 2020, que abre cr6dito extraordlinarlO por 

excesso de arrecada9o para a96es de enfrentamento de calamiclade puonca 

decorrente do Coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato resultante do Pregao Presencial n 056/2019, 
contrato n o28/2o2o/FMS, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Po96es e 
a Empresa HILDEVAN DE SOUSA SILVA, para a inclus五o de atividade / 
projeto nas dota96es no quadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo 
objeto 6 o fornecimento de 言  gua mineral para atendimento das demandas da 
Secretaria de Sa丘de deste municipio, conforme DECRETO municipal n to, de 
05 de maio de 2020, que abre cr6dito extraordin'rio por excesso de 
arrecada車o para a96es de enfrentamento de calamidade p6blica decorrente do 
Coronavrus. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 
estabeleceu expressamente as situa96es que ensejam modificaao da rela車o 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi中es legais, 

6sabido de que hh a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



- 	it PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
取鯛爵 尋  ESTADO DA BAHIA 
,otSa tABOR 

da expedi95o de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza9ao de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 entao praticadas exigem a expedi車o deste termo. O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8。  varia中o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensag6es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentarias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

Nessas condig6es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este h ltimo se ocupa da formaliza95o 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, pargrafoh nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h' 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 relevncia sobre 
as quais 6 rgao podera decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, ve-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 nmero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura弾o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, HI, 
c/c art, 38, caput, c/c art. n6 da Lei n。  8.666/93). 

Pa. da Bafldeira02 - Cent「o-Po"eSIBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



Vt PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
!I WI.

d 	
 *- ESTADO DA BAHIA 

Ainda, o art. 55, inciso V. da Lei de Licita96es, preve como clausula 
necess自ria em qualquer contrato, "o crdito pelo qual correr despesa, 
comindica車o da classifica車o funcional programtica da categoria 
econ6mica". A indica車o dos crditos or9ament自rios trata-se de mera 
"execu9ao" do ajuste firmado, nao sendo razohvel interpret-la como uma 
"modifica車o", de modo exigir celebra弾o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza"o do termo de 
apostilamento ao contrato dc no092/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal no io - de 05 de maio de 2020. 

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANNE 1*ACEDO MATOS 
ASSESSORA JURDICA - OAR/BA 51735 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-P096eSIBa - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N。  

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, 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 - UtN坐U - i-'ooes ー  bania 

a 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n・ v 1424Z四UFUUU1-O3・  neste aio 

. 	representado pelo Ilm. Leandro Araujo Mascarenhas, i-'reteito Municipal, aenomuiauo 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa juriotca, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , ri 	- 
	 Bairro   	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e ui-'t- soD o nu 
	  aaui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei S・ aaj/94, oriunao aa 
PREGAO PRESENCIAL n。  056/2019, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as clausulas e condi96es seguintes 

S 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, 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 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自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID-19; 

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: 
1.4Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

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

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po加es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

1 PUF!ITURA fl MUNCIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 ・  Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA 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 DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo 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 Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 

CPF: 

I PkFFEITURA fl MUNiCIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saりde, j自  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 

白gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 

conforme descri96es do Edital Preg白o Presencial no 056/2019, 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白rio por Excesso de Arrecada9ao 

para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 

Coronavirus (COVID-19), autorizo o setor de contrato a concluir o processo e sua 

devida publica,o com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de 

maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 028/2020 FMS 

Gabinete do Prefei 06 de maio de 2020. 

Leandro *r 声oMasfarenhas 
ei: ito iviunicivai 

LO TURA fl MUNCIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 02812020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui6es 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 白  gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio, conforme descri96es do Edital Preg白o Presencial no056/2019, 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白rio por Excesso de Arrecada9白o 
para custeio das a加es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVI D-1 9) 
Justificativa: Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada,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 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 Prefeitt. 07 de maio de 2020 

Leandrニ“;jo.Mas,arenhas 
to uviunicvau 

I PREPEITURA fl MUNICIPAL?ocpl! S 
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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。  028/2020 FMS, cuja dota●o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Sa"de 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9ao Basica 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transfer6ncia de Recursos 

Gabinete do Prefeitり . 0' de maio de 2020 

Leandr・  Ar:ロjo Ma ・ carenhas 
ref-to Muni ipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

E PflFEITURA fl MUNIOPALlo coes 
争・‘""" para ・P”・ノ  
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oes Rua: cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Pp..,"o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MtJNECIPALJ DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  02812020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 028/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 02812020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACJDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.20010001-65, neste ato representado pelo ilIll7 LeanaroA raujo Mascarennas, rreierto 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 

~ 	CEP. 45.260-000. representado p or Jorqe Luis santos Lemos,b ecreiano NI unicipai ae 
V 	Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro iaao a empresa t1ILLItVRI4 ut 

SOUSA SILVApessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  223061 8910001ー  
88, com endereo comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres白rio, portador da c白dula de identidade n。  101 02561-06, emitido pelo SSPIBA, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80, com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro 
Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
kcita弾o ria modahdade Preg白o Presencial ri" 056/2019 FMS, nas disposi96es da LeE 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 condi"es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri"es do Edital 
Pregao Presencial n。  056/2019 e Ata de Registro de Pre9os 065/2019,que ser necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravs do Decreto 

一 	Municinal no ia de 05 de maio de zozu: uue abre erecirto txtraorainano por txcesso ae 
e 	Arrecada"o para custeio das a9ies de enfrentamento de calamidade publica decorrente do 

Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota"o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-19; 
I .5Sendo assim a dota"o oramentria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poçrhe' s-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 SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 

• 

CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretbrio Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresa HILDEVAN DE 
SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado. inscrito no CNPJ sob n° 22.306.189/0001-
88, com endereço comercial Rua Santos Dumont, n° 173, bairro Centro, Poções - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empresbrio, portador da cédula de identidade n° 10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n° 044.371.585-80, com endereço na Rua Santos Dumont, n° 177, bairro 
Centro, Poções - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregão Presencial fin 056/2019 FMS, nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de ague mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme descrições do Edital 
Pregão Presencial n° 056/2019 e Ata de Registro de Preços 065/2019,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 Crédito Extraordinario por Excesso de 
Arrecaciaçto para custei0 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 oorrerão por conta da indusào dos 
recursos da Dotação Orçamentaria a seguir espedficada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dotação orçamentbria 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 
10.302.09.2.044 - 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 

OvcrwFvc.wacdo PrC Oノーノ  ado AND-0 o Mae,/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNIU PAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
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 DISPOSI9OES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po"es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor cont自bil 

×ソ1ふ豊 c 雪  
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 
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1) 
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CPF: U;, (( ~ し I CPF 、ン  り〔 e 、  

D置戸AMv..' C PALIn. 



ull. oRibeiroda Svv.. 
tar Financeiro 

Se. de Saude 
ec 05112017 

1 Uni 111 
2 Pd 250 

R$ 2.999,00 TOTAL 

'.ua mineral 20 litros 
‘ ・ ua mineral 500 ml. acote com 12 u 

R$ 9,00 
R$ 8,00 

R$ 999,00 
R$ 2.000,00 

PPk3 U11A MUNICIPAL DE POcoESESTADO DA BAHIASECRETARIA 

轟MUNICIPAL DE SAUDECNPJ: 111.1 13324/0001-52 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 020/2020 - FMS 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

PPREFEITU*A fl MUNICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira! 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

「・叫ー可“面戸、”“ ・P・・・ノ  
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 028/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 028/2020 FMS 

TERMO DE APOS11L.AMENTO AO 
CONTRATO N. 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIptao DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

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 n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 

	

a 	CEP. 45.260-000. reoresentado nor Jorae Luis Santos Lemos. Secret白rio Municinal de 

	

w 	bauae,aoravante aenominaao CUNIKAIANIt, eao outro iaao a empresaHILUtVAI%l Ut 
SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  22.306.189/0001- 
88, com endere9o comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres自rio, portador da cedula de identidade n。  10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80, com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro 
Centro, Po96es ・  Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licita9ao na modalidade Preg白o Presencial n。  056/2019 FMS, nas disposiゆes da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es do Edital 
Pregao Presencial n。  05612019e Ata de Registro de Pre9os 065/2019,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 pagamentoatrav6s do Decreto 

	

. 	Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr6dito Extraordin白rio nor Excesso de 

	

, 	trrecaaa9ao para custeio aas a9oes ae entrentamento ae caiamiciacie publica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos a s a96es de combate ao COVID・19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9白o Orament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.SSendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POO ES - 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 Ara Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 

	

40 	
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
SaCide,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado à empresaHILDEVAN DE 
SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 22.306.189/0001-
88, com endereço comercial Rua Santos Dumont, n° 173, bairro Centro, Poções - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empresario, portador da cédula de identidade n° 10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n° 044.371.585-80, com endereço na Rua Santos Dumont, n° 177, bairro 
Centro, Poções - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTFtATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 056/2019 FMS, nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de água mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme descrições do Edital 
Pregão Presencial n° 056/2019e Ata de Registro de Pregos 065/2019,que será necessério 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto 

	

11/ 	

Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de 
Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
Orçamentaria 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.302.09.2.044 - 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 
Fonte 02- Receitas e Transi. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 
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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 solicita加es da Contratante n言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 condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CL USULA 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 duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont白bil. 

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 



30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 ・  Fundo Municipal de Sa"de de Poc6es 
10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa"de 
10.301.09.2.040 ・  Gest昌o das A96es de Aten"o B自sica 
10.302.09.2.044 - Manuten,o do Bloco MAC - M'dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncla em Salde - COVID・19 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
02 ・  Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

Unidade 
Orament'ria 

Atividade/Projeto 

Elemento de Despesa 
Fonte 

Pじ華範畿  
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Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Po6es・Bahja, Fone: (77) 34314350 

Di'rio Oficial do 

MUNIPIO Po96es Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
26-Mo -No802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  028/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  02812020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9oES COM COPAR11CIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato representado pelo lIm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A C OPARTICIPA9AU OU トUNU) MUNIUIドAL Lit, AUUt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaHILDEVAN DE 
SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  22.306.189/0001・  
88, com endere9o comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po加es - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres白rio, portador da cdula de identidade no 101 02561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80, com endere9o na Rua Santos Duniont, n。  177, bairro 
Centro! Po96es - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, corn base na 
licita9昌o na modalidade Preg白o Presencial n。  056/2019 EMS, 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 condi6es seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri6es do Edital 
Preg'o Presencial n。  056/2019e Ata de Registro de PreCos 065/2019,que ser necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maIo de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de 
Arrecada"o para custeio das a加es de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Oramentria a seguir especificada 
I・4 Atividad・/Projeto:10・122・09・2・068 - Enf「・ntail・ento da Emerg'ncia em Saロde. 

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota叫o orament白ria passa a ser da seguinte forma: 



Diario Oficial do 
W晒馴o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 O prazo do Apostilamento ser自  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 RATIFICAいO 
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. 

CL USULA QUARTA~ DAS DISPOSIC6ES 
4・ lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas 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自bil 

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 

 

  

 

CPF 

郎tvsa Mu,ucaa.'ooes 

Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
27 一 Ano 一 Nロ 802 

Rua: ca-deal da Silva! n。  75' cortlro, Po"os-Bahia, Fone: (77) 3431.4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARR!CAbAAO 

PCA DA BANDEIRA 02 SEDE - CENTRO 

「認胃F7思31篇；轟鷲rCNPJAIF: 142422叩Iロロ。1 - 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

NO 000232/2020 

Nome/Razao Social: 

Nome Fantasia: 

C6digo Contribuinte 

Endere9o 

HILDEVAN DE SOUSA SILVA- ME 

VAN AGUA DISTRIBUIDORA 

356165 	 CPFICNPJ: 22.306.189/0001 -88 

TRV SANTOS DUMONT, 173 COMERCIO 

CENTRO POCOES ・  BA ・  CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D白BITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE,E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO. 

Observa"o: 
'"“✩血””""""""' 	 ""'“✩✩✩✩”“"""""”・唾””"‘、“ 	  LLLAA__LLLASA**AALALALL_A****** 

山、．一A一“"""‘什“"" 	 fl_A 	An 	 *曲*..ALLAASA**** 	 '"" 

AALLJJ.A1AAi k..--k 	._....fr __.AA_A......-k-kA _..._*kA 	_** 	 AAk***AALASAAASA1AAASAAAS&*kfr・  ._LAflAAkAー_A_*AAAA1L "' 

AAAAAL_-AASSAAAAA aeSASSASI.' AAS**AALLLLA... LAAAJ.A唾Lh__SA*****s****・*fr* 	__A_.. *AAAASJ.J.AAAAAhA 3ー”“'"“✩古‘"""“士士“"'"' 

 

血唯“~．."”→ L&A' __.._A-**AAAAJJ" _ ---------------- 

 

~．.., AAA，”●●●●’ 1 ●中“‘✩✩血士  

  

Esta Certid白o foi emitida em  04/0612020 
	

com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei n。 5172166 

C6digo de controle da certid白o: 5100024354 

旧且  

Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 

I I I 
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廿、Sこえ〒AこEs'AコじA' 

124.16&81I 

RAZAO SOCIAL 

HILDEVAN DE SOUSA SILVA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 30t4; 2020 13:53 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

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

Certid言o No:o 20201232211 

Fica cerljfcado que n巨o constam. ath a presente data. pend'ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid三o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexist邑ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de compet'ncia da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda P自blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 30/04/2020, conforme Portaria n' 918/99. sendo valida por 80 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

l白liロa corn a apresenta9白o conjunta do cart'o original de inscri 白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria d a Receta Fader司 do Mmninsterio da Fazenda 

Pagina dc 1 RじにcrudaoNcgauvajか  



畿  

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Recetta Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fa2enda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EA DVIDA 
ATIVA DA UNIO 

Nome: HILDEVAN DE SOUSA SILVA 
CNPJ: 22.306.189/0001-88 

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

Esta certid白o 白  v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg言os e fundos pロblicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o dc 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alneas a! a' d' do pargrafo" nico do art. Ii da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9ao desta certid白o esta condicionada a verifica"o de sua autenticidade na Internet. nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou <http:/twww.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emtda 主  s 08:2123 dc dia 06!02.'2022 <'ors e data de Braslia> 
V引 da ate 04/C8I2Dこ3 
Codigo de controle da certid白o: 93E0.ED97.6884.2BF2 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

・  



ConsUta Ra;uIar;dade do Ernpregるdこ『  
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ra araalan 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri‘旨o: 	22.306.189/0001-88 
Razao Social:HILDEVAN DL SOUSA SILVA ME 

Endere'o: 	R SANTOS DUMONT 173 / CENTRO / POCOES I BA / 4S26ロ-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui師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師o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n百o servir白  de prova contra cobranらa de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS. 

Validade:21/03/2020 a 18/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020032105450553221715 

Informa‘きo obtida em 30/04/2020 13:51:47 

A utilizag甘o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag言o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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Praca da Bandeira, 02 CENTRO ~ Po'6es皿ia -FO AX (77) 3431-5820 

、  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO 28/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

POCOES COM COPARTICIPACAO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAuDE E A EMPRESA 

HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

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

pblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 

representado pelo IIm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 

OPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  
一一 	11.113.324/0001-52. com  sede 自  Rua Cardeal da Silva. 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000 

ー 	representaao por jorge Luis santos Lemos, becretarlo M unicipai ae b auae, aoravante 

denominado, CONTRATANTE, e a empresa HILDEVAN DE SOUSA SILVA, pessoa juridica 

de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  22.306.189/0001-88, com endere9o comercial Rua 

Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, representado neste ato por pelo o Sr 

Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro empres白rio, podador da c白dula de 
identidade n。  10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n。  044.371.585-80, 
com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。  056/2019, nas 
disposi⑩es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 

resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cl自usulas e condi96es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

. 	Constitui objeto do presente Contrato fornecimento de 白  gua mineral em atendimento a 
o ecretaria M unicIpai ae b auoe aeste Municipio, conforme descri"es do Edital Prego 
Presencial n。 056/2019 e Ata de Registro de Pre9os 06512019. 

§1。ー  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acrescimos ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita"o, de ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteriores altera96es 
§2。  -。  A presente contrata"o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presencial n。 056/2019, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 

PoITURA fl MUffiCIPAL?ooes 
Fveeqoc,hP口”J戸α・／  



IFAX (77) 3431-5820 Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es 

熱  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 白  de Preo por item, em obedincia ao 

Edital do Preg白o Presencial N。  05612019 e seus Anexos, que a este integra, 

independentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  6.666 de 21/06/1 993, e suas 

altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

b) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

c) De 02 dias, a partir da solicita"o da Contratante 

d) De imediato para alguns itens em pouca quantidade 

e) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir白白  

contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

● 

§ lo ー  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s se concretizar ap6s 

adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 

altera加es da Lei 8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser自  da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 2020, 

e de acordo com as solicitaゆes da Contratante n白o se computando os casos previstos no 

artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O Pre9o Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 70.000,00 (setenta mii reais) resultante 

das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial n。  

056/2019 

S 	ミ  1。ー  Nos orecos ofertados na or000sta do Contratado i白  est白o inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes ae transportes, seguros, impostos, taxas ce quaiquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 

deste instrumento 

§ 2。  - O pagamento ser efetuado, em at' 30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota 

Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 

§ 30 ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o 

referido documento ser imediatamente devolvido para substitui9白o e/ou emisso de Nota de 

Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 

de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

§ 4。- Os Preos ofertados sero fixos e irreajust白veis 

§ 50 一  o pre9o ajustado de que trata o item 4.1, ser corrigido anualmente, a partir da data de 

assinatura deste Contrato. indeoendentemente do numero de Darcelas aue tenham sido 

taturaaas, ou na menor penoaiciaaae perrnitiaa peia iegisia9ao pertinente, com Dase na 

IO ITUtA fl MUNICIPAL?ooes 
伽Jー・dpan ・ノ加い・／  



Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po Prop da Bandeira, 02 - CENTRO - Po NE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

varia"o do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outroi ndice oficial e que mais 

eficientemente elida os efeitos inflacion白rios da moeda corrente nacional, tipo INPC ou outro 
variação do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro indice oficial e que mais 

eficientemente elida os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional, tipo INPC ou outro. 

CL USULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Or9ament白ria a seguir especificada 

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

Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 

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 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Com• exidade 
3.3.90.30.00 — Material de Consumo Elemento de Despesa 

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

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES 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 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 obriga加es e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit自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 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 

imprud6ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 

necessidades de abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis白o administrativa prevista 

no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.71 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execuc白o do contrato, todas as 

conai9oes ae naoiiita9ao e quaiiica9ao exigiaas na iicita9ao, contoqne previsto no Art bb, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da 

CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, 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 

imprud8ncia, 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; 

6.1.7- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução 	contrato, todas as 

condições de habilitação e quahficação exigidas na licitação, confo e previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei n° 8.666/93. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 

fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprova"o, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 

de sua ocorr6ncia, sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

● 

Pargrafo ロ  nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscalOs) e/ou 

fatura(s) 

a) Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 

b) Prova de regularidade junto 合  Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade juntoa Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni昏o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 

do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada 

6・ 2.3 - Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamaゆes que fizer, sem prejuizo de 
outras san"es que possam se aplicar a CONTRATADA 

6.2.4 - Emitir autoriza"o de fornecimento ou execu"o 

6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 
. 	CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7・ 1. Para a aplica戸o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o Publica e a reincid6ncia na 

prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das sanゆes administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 
7 ・ 1.1・  Advert白ncia 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 ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n,8.666/93 e 
n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

7.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 
sujeitar o contratado a multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 

infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

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

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

negar-se a efetuar o refor9o da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convoca9ao; 
0,3% (tr白s d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 
0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 

ao tngesimo 

● 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"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, al白m da perda desta, a 
contratada responder自  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra,o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tem car自ter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra如es 
cometidas 

7.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 

. 	impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilcitos previstos nas 
disposi加es legais citadas 
7・ 1.5. Ser白o punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni 白o 
ou ate que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni戸o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1.- A rescis白o poder自  ser 

8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
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.。  8.669193 e suas posteriores 
altera"es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 

I PREPEITUA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

8.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 

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

reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o P自blica, em caso de rescis白o 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera"es 

8.4. - Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit自rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia minima de 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 

dado causa e aos pagamentos devidos pela execu●o do CONTRATO at白  a data da rescis白o 

8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CL USULAS contratuais, 

especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados 

da intima"o do ato 

8.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8・ 666/93 ou da 

legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas virios, planas 

estatisticas 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頭o, respeitados 

os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"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 6 regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 

omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atraves de processo de execu中o, 

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

reten"o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvids oriundas do presente 

Contrato 

Io itu* fl MUWICI*I.?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

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 
Po中es/Bahia, 02 de janeiro de 2020 

Leandro ' . Jo Masjarenhas 

Pr' eito Municip 

Con ratante 

Jorge Lu' antos Lemos 

Secret白no Municipal de Sa自de 

Contratante 

 

tt42 て凌 va2z‘功ラ  tt 
HILDEVAN DE SOUZA SILVA 

Empresa Contratada 

22.306.189/000148 
Hildevan De Sousa Silva・ME 
Rua 5. 4.... Otunont, 173 
Centro- CEP4S2SO-000 

I..一 	Po9oes"SA 	ー, 

Testemunhas 

／へ、  

‘メン山一、いk ん叱h‘つ f凡，事  、  
一一ー  り しドr' -● -C- tj.Li9’ し4×～Iン4; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 028/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
No 056/2019 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

AGUA MINERAL 

to tua fl MUPOCIPALOcoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' CONTRATO No028/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de 自  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es 
do Edital Preg白o Presencial no 056/2019, 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. 1o que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia 
Leaislativa. do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos intecirantes da 
reia9ao constante no inexo unico aeste uecreto. 

AUTUACAO 

Aos 20 (vinte) dias do m6s de julho de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

Secretaria e os documentos que adiante se v6, 

偽  
Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

POITURA6 MUNICIPALooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
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 HILDEVAN 
DE SOUSA SILVA, inscrito no CNPJ 22.306.18910001-88, referente ao Pregao Presencial no 
056/2019, cujo objeto 白  fornecimento de a Qua mineral em atendimento a Secretaria 

e 	Municipal ae sauae aeste Municlpio, contrato este sob o n9 028/2020・FMS. 

Justifica-se a necessidade deste, 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 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
relaco constante do Anexo o nico deste Decreto 

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 
as a9es de combate ao COVID-1 9. Ficando aberta uma nova Aao Oramentria 
conforme detalhamento abaixo: 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - COVID-1 9 

Na certeza de sua compreensao, elevando nossos votos de estima e considera9白o, 
subscrevemo-nos 

● 	Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sa"de 

Rta CardeS da Sdva. rf 75, cesto. Pot"-日a e-mail: &1amSraeaSe2〕l7OwnSi 旦‘電＝栽乱  
．~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
昨PmTA昨FITO匡lR旧UTO5王 ARRECAロ町AO 
PQA DA日ANCIRA. 02 SEDE - CENTRO 
Po6Es - BA - CEP: 45260-COO 
FOI'E(S): (77) 3431-58"'3431-11 18 CNP.VhIF: 142422'nuxl- 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000232/2020 

Nome/Raz白o Social: HILDEVAN DE SOUSA SILVA- ME 

Nome Fantasia: 	VAN AGUA DISTRIBUIDORA 

C6digo Contribuinte: 356165 	 CPF/CNPJ: 22.306.189/000l -88 

● Endere9o: 	 TRV SANTOS DUMONT, 173 COMERCIO 
CENTRO PO96ES ・  BA ・  CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE,E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM D'BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 

Observa"o 

● Esta Certid白o foi emitida em 04/05/2020 

 

com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei n。  5.172/66 

 

Certid白o v白lida at白:白  02/0812020 

C6digo de controle da certid白o: 5100024354 

棚棚鵬I 
Aten"o: Qualquer rasura tornar o presente documento nulo 

I 
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'h」 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
' SECRETARIA DA FAZENDA 

CNPJ 

22.306.189/0001-88 

RAZAO SOCIAL 

HILDE VAN DE SOUSA SILVA 

INSCRI9O ESTADUAL 

124.166.811 

Emissao: 23/07/2020 09:3! 

Certid五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 19B1 ・  C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certid自o N。: 20202107323 

Fica certificado que n白o constam, at' a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid言o engloba todos os seus estabelecimentos quanto自  inexistencia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
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 posteriormente. 

	

~ 

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

	

w 	 e「1lIssao・  

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

Vlida com a apresenla9言o conjunta do carto original de inscri悼o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria d日 Receita Federal do Ministrio da F日zend日  

● 
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MINISTRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: HILDEVAN DE SOUSA SILVA 
CNPJ: 22.306.189/0001-88 

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 
n白o constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Uni自o (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

● Estatodo撰
id o
orga慧器諜a o estabelecimento np blicos da administr器謂慧ais e, no cale vinculadc潔諸ite federativo,e-se situa 器  

：器篇ivo n'a' a認＝器器品慧認濡冨器諸覧I謂帯晋蕊ociais previstas91. 

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 08:21:23 do dia 06ノ02/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at白  0.4/08/2020 
C6digo de controle da certid白o: 93E0.EDS7.6884.2BF2 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 
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CERTェD員O NEGATェVA DE D豆B工TOS TRABALH工STAS 

Nome: HILDEVAN DE SOUSA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 22.306.ユ89/0001-88 
Certidao fl。 : 10157586/2020 
Expedi9ao: 30/04/2020, a s 13:51:25 
Validade: 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七 ifica-Se que HェLDEVAN DE SOUSA S工LVA (MATR工Z E P工L工Aェ5), 
● inscrito(a) no CNPJ sob o n。  22.306.189/0001-88, NO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a da七a da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne七  (ht七p ：ノノwww ．七 5七， jus .br). 
Cer七idao emユ七ュda gra七Uユ七amente. 

ェNP O RMA尊O ェNPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
ユna di mp 1 en七es Peran七e a Justica do Trabalho quan七o as obriga96es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos prey工denciarios, a honorarios, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissさo de Concilia9ao Pr6via. 
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Certificado de Regularidade do 

FGTS -CRF 

Inscri戸o: 	22.306.189/0001-88 
Raz旨o Social: I-IILDEVAN DE SOUSA SILVA ME 
Endere'o: 	R SANTOS DUMONT 173 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

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 situag甘o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n5o servir' de prova contra cobranga de quaisquer 
dbitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigag6es com o FGTS. 

Validade:09/07/2020 a 07108/2020 

Certifica‘旨o N'mero: 2020070909102448358882 

Informa'5o obtida em 23/07/2020 09:29:59 

A utilizagきo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto a 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 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Edital Preg白o Presencial no 056/2019, 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 
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 Anexou nico deste Decreto 

Justificativa 
Justifica-se 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 publica9ao deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do 
estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da relaao 
constante no Anexo o nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefeito - I \de julho de 2020 

Leandro 
	

, 

Jo Mafrcarenhas
P 
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Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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ustavo Correi ミ vaー／一  
Setor Cont白bil 

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 urg白ncia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e oramentria com a lei Oramentaria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament自ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
ORGAMENTRIA, conforme segue abaixo 

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

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

Po96es, BA, 20 de julho de 2020. 

Atenciosamente, 

Pびど6賛 亘9oes Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 

争・,,イ4・“戸lr4 ・P。・・ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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 Saade, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descriゆes 

● do Edital Pregao Presencial n。  056/2019, 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 Assembl6ia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela9白o constante no Anexo Unico deste Decreto. Solicita an自lise e parecer tcnico 
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 publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade p"blica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no 
Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de postilamento est白  
adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. Segue 
Dota9白o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo no. CONTRATO No 028/2020 EMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefe ・ , 20 de julho de 2020. 

ascaren has 
icipal 

t PREtEITUA6 MUN$CIPAL?ooes 
4'",岬口・‘戸d14 ・ fio 012' 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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騒 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
隊畿う ESTADO DA BAHIAei  

PARECER JURDICO 

6RG O: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sa6de. 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no028/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa HILDEVAN DE SOUSA SILVA, 
para a inclus5o de Atividade/Projeto especifico de combate ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato noo28/2020FMS, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atravs da Secretaria Municipal de Sa6de e a Empresa 
HILDEVAN DE SOUSA SILVA, para a inclusao de Atividade/Projeto especifico 
de combate ao COVID-19. 

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 jurdico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que ha a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza9ao de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condig6es at6 ent5o praticadas exigem a expedi車o deste termo. O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8o varia"o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizaces 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentArias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera9'o do mesmo, 

Pa. da Bandeira,02 - centro-Po"esiBa - Fone(77)3431 ・5800 - Fax (77)3431-5805 
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, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 

ESTADO DA BAHIA 

● 

● 

podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza車o das altera中es nas cl自usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em lace 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. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h自  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 relev合ncia sobre 

as quais 6 rg五o poder' 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 dota9ao or9ament'ria ao contrato de n自mero 028/2020. Como cedi9o, a 
Administra9ao tem dever de apontar recurso que far frente a futura despesa 
j quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, HI, 
c/c art. 38, caput, c/cart. ii6 da Lei n。  8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita加es, prev6 como cl自usula 
necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr自  despesa, com 

indica車o da classifica車o funcional program'tica da categoria econ6mica". A 
indica9ao dos cr6ditos or9ament'rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 

firmado, nao sendo razovel interpret-la como uma "modifica95o", de modo 
exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realizac五o do termo de 
apostilamento ao contrato de no028/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 21 de julho de 2020. 

YANNE ACEDO MATOS 
ASSESSORA JUWDICA - OAB/13A 51735 

P9a. da Bandeira.02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(7753431 -5800 ・  Fax (77)3431・5805 



撃鐘  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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 PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p"blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  

- 	FONE/FAX (77' 3431-5820. inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 
W 	representado pelo iim.u Leanciro Araujo Mascarennas, rreteito 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。  056/2019, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as clusulas e condi6es seguintes 

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

atividade/projeto nas dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, 
para fornecimento de 自  gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municipio, conforme descri96es do Edital Pregao Presencial no 
056/2019, de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s 

a 	 do Decreto Leaislativo n. 2440 de 29 de iunho de 2020. em seu Art. 10 aue diz: 
ー 	 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 rela9白o constante no 
Anexo o nico deste Decreto, conforme descri"es do PREGAO PRESENCIAL 
056/2019. 

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

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ・  
COVID-1 9 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

PPtFtITURA6 MUNICIPAL?ooes 
「ー・”シ”“ ・pooS 

Pra9a da Bandeira, 02一  Centro - Po96es - Bahia 一  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

2.1 0 prazo do Apostilamento ser a partir 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 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer 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白rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	 de 2020. 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 

CPF: 

	2) 

CPF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa自de, 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 

白  gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 

conforme descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  056/2019, de acordo a 

necessidade atual, para processo de pagamento atraves 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ロblica dos municipios baianos 

integrantes da rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto, autorizo o setor de 

contrato a concluir o processo e sua devida publica,o com base na Lei no 8.666/93 e 

Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do CONTRATO N。  

● 028/2020 FMS 

Gabinete do Prefeib, 2 de julho de 2020. 

2PkEPIFTURA MUNICIPAL?ooes 
争・・ーォ4月‘声m ・,”・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 028/2020 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 Jurdico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento de 白  gua mineral em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio, conforme descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  056/201 9, 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 Assemblia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos 
integrantes da rela9ao 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. 1', que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Leaislativa. do estado de calamidade p自blica dos municpios baianos inteqrantes da 
reia9ao constante no Anexo unico aeste uecreto.b enao que o presente i ermo ce 
postilamento est自  adestrito somente aos itens especificos a s a96es de combate ao 
COVID-19 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefeit・  23 de julho de 2020 

Leandr. cujo.1s1ascarenhas 
Ito uvuqinicupai 

PPREFIITURA fl MUNICIPAL?oocs 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9白o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  028/2020 EMS, cuja dota9白o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po加es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de ー  
COVID-19 

Gabinete do Prefei s, 23 de julho de 2020 

Leandro aロio.td1ascarenhas 
rj 	Ito iviynicipai 

t PREFLITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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Pra9a da Bandeira. 02 - CENTRO - Po'6es a -FO 	AX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CONTRATO 2812020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 

HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

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

pblico1 CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 1 CENTRO~ Po'6es 一  Bahia ・  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo IIm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 

OPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 1Bairro Centro - CEP. 45.260-000, 

representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de Sa"de, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa HILDEVAN DE SOUSA SILVA, pessoa juridica 

de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  22.306.189/0001-88, com endereo comercial Rua 
Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, representado neste ato por pelo o Sr 
Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro empres自rio, podador da c'dula de 
identidade n。  10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n。  044.371.585-80, 
com endereo na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。  056/2019, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 

resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cl自usulas e condi96es seguintes 

I- CL USULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato fornecimento de 白  gua mineral em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri"es do Edital Prego 
Presencial n。 056/2019 e Ata de Registro de Precos 06512019. 

§lo ー  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, 
acrescimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Ad. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteriores altera"es 
§2。  -。  A presente contrata 白o est自  sendo formalizada de forma direta, por Modahdade Preg自o 
Presencial n。  056/2019, com base no. do ad. 11. da Lei no in Sフ fl1flつ  

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

PO,flaA fl?oo畿  
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Pra'a da Bandeia, 02- CENTRO - Po9'esー  AX(77) 3431-5820 

蛋  

重  

" 電ョ 畔, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Preo por item, em obedincia ao 

Edital do Pregao Presencial N。  056(2019 e seus Anexos, que a este integra. 

independentemente de transcri"o, e 台  Lei Federal N。  8666 de 2110611993. e suas 

altera加es introduzidas pela Lei Federal No 8.883194 

b) Os produtos oteto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada 

e) De 02 dias, a partir da solicita"o da Contratante 

d) De imediato para alguns itens em pouca quantidade 

e) A a"o ou omiss合o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir白自  
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

、  

§ 10 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps 

adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 6.666/93 com as 

altera"es da Lei 8.863/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser自  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 1.056 do C6digo Civil Brasdeiro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4. 1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser自  de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) resultante 

das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial no 

056/2019 

§10 ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 

deste instrumento 
§2。ー  O pagamento ser efetuado, em at' 30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota 
Fiscal/Fatura ei ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§30 ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Mota Fiscal/ & ou ReCIbO. o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o elou emisso de Mota de 
Corre9ao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 
§40ー  Os Preos ofertados serao fixos e irreajust白veis 
§5。 -。  O pre9o ajustado de que trata o item 4.1. ser corrigido anualmente, a partir da data de 
assinatura deste Contrato, independentemente do n自mero de parcelas que tenham sido 
faturadas, ou na menor periodicidade permitida pela legisla"o peril ente, com base na 
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a) O Regime de Execu"o do presente Contrato e de Preo Por item, em obedincia ao 

Edital do Pregao Presencial N。  05612019 e seus Anexos, que a este integra, 

independentemente de transcri"o, e 自  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 

altera"es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

b) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

c) De 02 dias, a partir da solicita"o da Contratante. 

d) De imediato para alguns itens em pouca quantidade 

e) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximira 

contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato .. § lo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps 

adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 

altera加es da Lei 6.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

I 

3.1 - O prazo do Contrata ser自  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 1.058 dc C6digo Civil Brasileiro 

CL USULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4. 1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser自  de R$ 70.000.00 (setenta mil reais) resultante 

das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg'o Presencial n。  
056/2019 

§1。ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 

deste instrumento 
§20 - O pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 

§3G ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 

referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emisso de Nota de 
Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 
§4。. Os Preos ofertados sero fixos e irreajust自veis 
§50 - O pre9o ajustado de que trata o item 4.1. ser corrigido anualmente, a partir da data de 
assinatura deste Contrato, independentemente do nロmero de parcelas Que tenham sido 
Taluradas, ou na menor periothcidaae pemuticla pela legisla"o pert4ente, com base na 
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varia"o do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro i ndice oficial e que mais 

CL USULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Or9amentria a seguir especificada・  

UNIDADES ORCAMENTARIAS: 

Unidade Or9ament自ria 	30700 - Secretaria Municipal de SaUde h一一  
030701 ・  Fundo  MUflIOP製  oe り  auue ue ruwc - 

Ativdade!Proje[o 	器2.09.21.09.2認答器驚島Se鷲器鼻SaudeBsica 
' 10.302.09.2.044 - Manutefl O do Bloco MAC -  Media e Alta uompiexiaaae 

Elemento de Despesa 	33.90.30.00 - Matena deし  OflSUflO  
Fonte 	l 02 - Receitas e Transt. （始  Impostos 

I 14- Transfer白ncia de Recursos 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAoES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da 

CONTRATANTE 

6.1.2 - A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons自vel por todas as obriga加es e 

compromissos contrados com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a eles no 

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白ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 

necessidades de abastecimento contido no Edital, que白  parte integrante deste Contrato 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescisao administrativa prevista 

no Arligo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.71 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execuc白o do contrato, todas as 

condi9Oes de balilita9ao e quaiiiica9ao exigicias na iicita9ao, contorne previsto no Art 55, 

inciso Xli da Lei no 8.666/93 
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6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 

fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

Pargrafo Unico: A empresa dever 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 Uni●o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FOTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscaliza'o do fornecimento ser por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 - Poder白  a fiscaliza'o ordenar a suspenso total ou parcial dos servios, caso no sejam 
atendidas! dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama"es que fizer, sem prejuizo de 
outras san"es que possam se aplicara CONTRATADA. 
6.2.4 - Emitir autoriza"o de fornecimento ou execu"o 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 
CL USULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reinc4d'ncia na 

prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

7.1.1. Advert6ncia 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 
Municipio 

7.1.2. Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n,8.666/93 e 
n.。  10,520/02, sujeitando-se os infratores as cominaq6es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo. 

   

?oc 畿  
4,n-,.arnli' 	‘戸“‘ノ  

Pra9a da Bandeira. 02 - CENT hIa -FONEJFAX(77) 3431-5820 

 

   



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

S. 

'o 

7.1.3. A inexecu,o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 

sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo corn a gravidade da 

infra"o, obedecidos os seguintes limites m自ximos 

lO% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 

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

convoca,o: 
0,3% (tr6s d自cimos por cento) ao dia, at白  o tng白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 tng白simo 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san9es previstas na lei 

7 1.3.2. A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia 

do contratado faltoso 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a 
contratada responder自  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o t白m car白ter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra加es 
cometidas 
7.1.4 Ser白o punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi加es legais citadas 
7.1,5. Ser白o punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o 
ou at白  que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1. - A rescis白o poder白  ser 

8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
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.。  8.66193 e suas posteriores 
alteraOes, sem prejuizo de outras san9es previstas nesta mesma lei: 
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8.3 ・  A inexecu,o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento1 ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra弾o P自blica, em caso de rescis白o 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera9es 
8.4. - Poder自  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit'rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced6ncia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n吾o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da rescis白o 
8.5 - Da rescis台o do CONTRATO pelo n合o cumprimento de CL USULAS contratuais. 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima"o do ato 

8.6 - Nas hipteses de rescis'o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, n自o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza 白o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 - Sero 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 conveni'ncia dos servi9os ou da Administra9白o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA: 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos 
e a Proposta de Preos da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato 

9.5 - Este contrato' regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 

As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu9白o, 

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

reten"o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po加es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado 

Contrato 
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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 

Po6es/Bahia, 02 de janeiro de 2020 

、  

Leandro ・  Jo Ma4arenhas 
p「・ elt・ Municip 

Co ratante 

Jorge Lu' amos Lemos 
Secretno Municipal de Sa"de 

Contratante 

 

S 
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HILDEVAN DE SOUZA SILVA 

Empresa Contratada 

22.306.189/0001・88 
Hildevan加So島．馴加a-ME 
Rua Bunt... flwnont. 178 
Centro- CCPIS2SO-000 

" Po "s'A ー  

、  

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 SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 028/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 028/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
poçõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 合  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5620, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001 -65. neste ato reDresentado oelo llm. o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPAMElCiPAりAO DO IUNUO MUN1じIVAL. Ut bAULIt, inscrito no 

a 	CNPJ sob o no 11.113.32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
w 	UhF'. 4b.2b0-(JUU, representaao por Lorena aantos Mascarennas,b ecretaria iviunicipai ae 
- 	Saロde. doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa HILDEVAN DE 
~ 	SOUSA SILVA.Dessoa iuriaica ae aireito orivaao. inscrito no UINVJ SOD nv zz.auo.iaりiuuuiー  

55, com endere9o comercial Rua bantos uumont, nu 1 I a, Dairro uentro, ro9oes - bania, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres自rio, portador da c自dula de identidade n。  10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-60, com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro 
Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。  056/2019 FMS, nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.663/94, 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 fornecimento de 自  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es do Edital 
Pregao Presencial n。  056!2019e Ata de Registro de Pre9os 065/201 9, que ser necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo 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きo deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo Unico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 自  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao dos 
recursos da Dotac白o Orament白ria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em sauoe 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇõES - BAHIA, situada A Praça 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 COPARTICIPAÇÃO 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 Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Satide, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado A empresa HILDEVAN DE 

• SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 22.306.189/0001-
88, com enderego comercial Rua Santos Dumont, n° 173, bairro Centro, Poções - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empresário, portador da cédula de identidade n° 10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n° 044.371.585-80, com endereço na Rua Santos Dumont, n° 177, bairro 
Centro, Pogões - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregao Presencial n° 056/2019 FMS, 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 fornecimento de Ague mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saticle deste Municipio, conforme descrigões do Edital 
Pregão Presencial n° 056/2019e Ata de Registro de Pregos 065/2019, que será necessário 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo 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 
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 correrão por conta da inclusào dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

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

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.302.09.2.044 - Manutençã 	o Bloco MAC - Média e 
Alta Complexidade 
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Po"es BA, 23 de Julho de 2020 Poções BA, 23 de Julho de 2020 

ascarenhas ascarenhas 

乙 1一ー  
ustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 
ustavo Correia Silva 

Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 
/／でー、  

、
、一  

S • 

’ 一  ” ."` 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 

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 SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento comega a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi6es estabelecidas no Contrato 

● 

● CLU4.lPe言器農賛TA-'ro da躍塁漂鷹SBahia, 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 em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont白bil 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 

41/ 	
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

• 
CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 
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Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 
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Praa da Bandeira. 02 - Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



Di自rio Oficial cio 

MUNICIPIO 
Diário Oficial do 

Po96es Pogões 
Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
4-Ano -No875 

Sexta-feira 
24 de Jul ho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No02812020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 028/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
加  CONTRATO N。  028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA M) DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSASILVA. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICPAL DE 
POÇÕEs COM COPARTICIPAC AD DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BAHIA situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONEIFAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242200/0001-65, neste ato representado pelo llm. Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal， しUM A しUF'PKI ICIF'R PL) VU トUNDO MUNICIPPJー DE SAliVE, inscrito no 
CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresa HILDEVAN DE 
SOUSA SlLVApessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 22.306.189/0001- 
88, com endere9o comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres白rio, portador da c6dula de identidade n。 10102561-06, emitido pelo SSP/Bk inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80. com  endereco na Rua Santos Dumont. no 177. bairro 
しentro, vo9oes - bania, aqui aenominacia simplesmente CON I KAI PUA, com base na 
licita9含o na modalidade Preg白o Presencial n。 056/2019 FMS, 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,rnediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLAIJSULAPRIMEIRA.DO OBJEFO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municpio, conforme descri96es do Edital 
Pregao Presencial no 056/2019e Ata de Registro de Pre9os 065/2019. que ser necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo Decreto Legislativo no2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art, lo 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 
calarnidade pロblica dos munkpios baianos integrantes da rela9百o constante do Mexo ロ  nico 
deste Decreto 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a9aes de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Ora-nent白ria a seguir especificada 
1.4 Nividade/Proto:10.122.09.2.068 - Enfrentan nto da Eimrg'ncia em Sa"de - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BAHIA, situada 6 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 Araujo 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 lvimicipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 6 empresa HILDEVAN DE 
SOUSA SILVA,pessoa jurldica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 22.306.189/0001-
88, com enderego ccmercial Rua Santos Dumont, n° 173, bairro Centro, Pocões - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empresário, portador da cédula de identidade n° 10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n° 044.371.585-80, com endereço na Rua Santos Dumont, n° 177, bairro 
Centro, Poções - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTFtATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregdo Presencial n° 056/2019 FMS, nas disposigii‘s 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: 

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de ague mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saud& deste Município, conforme descrigões do Edital 
Pregâo Presencial n° 056/2019e Ata de Registro de Pregos 065/2019, que será necessario 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo 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 Único 
deste Decreto: 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, específicos 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 Orgarnentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

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

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e 
Alta Complexidade 
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CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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MUNICIPIO 
Diario ficial do 
MUNICIPIO Po96es Poções 

SextakIra 
24 de Julho de 2020 

5 ・ Ano - No 875 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 

PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

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 

CLUSULA 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 caos previstos no artigo 1・ 058 do C6digo 

Civil Brasileiro; 

CLAUSULASEGUNDA- PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLA&JSULATERCEIRA~ DARATIFIC加 O 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem comお  corstantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLSJSULA QUARTA~ DAS DISPOSIC6ES 
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"vidas oriundas do Contrato, das 
testem unhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

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

CLAUSULA QUART A- DAS DISPOSIVJES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Pogões, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretarios e Setor contabil. 

Po96es BA, 23 de Julho de 2020 Poções BA, 23 de Julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

1) 	  2) 	  
CPF: 	 CPF: 
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Rua: Cardeal da Silva, i。  75, cento.叱加  es-Bahia. Fone: (77)3431-4350 Rua. Cardeal da Slva. n° 75. centro. Poções-Bahha Fone: (77)3431-4350 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edicão encontra-se no site oficial deste ente. 
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 02812020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N。  028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Poゆes-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato reDresentado oelo llm. Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A CUrAKIIUII'AyAU LIV PUNUO MUNlCIrAL ut bAUUt, inscruo no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001 -52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 

a 	CEP. 45.260-000. reoresentado oor Jorae Luis Santos Lemos. Secret白rio Municinal de 
ー 	Sauae,aoravante aenominaco CUNINAIANIt, eco oulro iaao a empresa MILUtVAN Ut 

SOUSA SILVA,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  22.306.189/0001- 
88, com endere9o comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasileiro, solteiro, micro 
empres白rio, portador da cedula de identidade n。  10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80, com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro 
Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg自o Presencial n。  056/2019 FMS, 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,niediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

, 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 白  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es do Edital 
Pregao Presencial n。  056/2019e Ata de Registro de Pre9os 065/2019, que ser necess白rio 
acrescentar urna atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 10 que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9ao deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9白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 白  s a96es de combate ao COVID-1 9; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o 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 ・  

COV旧-19; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Or9ament白ria 

ー  Atividade/Projeto 

30700 ・  Secretaria Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Sa"de 
10.301.09.2.040 ・  Gestao das A加es de Aten戸o B自sica 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e 
Alta Complexidade  
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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 

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 SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento comega a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi6es 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 teimo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

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

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

Po96es BA, 23 de Julho de 2020. Poções BA, 23 de Julho de 2020. 

Leandro Ara自jo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

1) 	  2) 	  
CPF: 	 CPF: 

Jornal Tribuna do Sertao . Edi"o disponIvel no site www.sertaohojo.com・ br/pubiicacoes Jornal Tribuna do Sortie - Edição disponível no site www.sertaolhoJe.com.bripublicacoes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

PREFEITUR A MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNP.I: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.02812020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 028/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
加  CONTRATO No 028/2020 FMS, DE 
FORNECPENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPP 加  DO 
FUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 028/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENT RE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA HILDEVAN DE SOUSA SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES - BAHIA situada 自  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato representado pelo Ikmo Leandro Naujo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SNiDE, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000. reoresentado nor Jorae Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CUNI PCA1 RN it, eco outro iaao a empresa tIiL.LItVPCI un 
SOUSA SILVA,pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  22.306.189/0001- 
88, com endere9o comercial Rua Santos Dumont, n。  173, bairro Centro, Po96es - Bahia, 
reoresentado neste ato por pelo o Sr. -lildevan De Sousa Silva, brasHeiro, solteiro, micro 
empresario, portador tia cedula de identidafle n" lUlUZbbl-ijb, emitiao peio b arfb\, inscrito 
no CPF sob o n。  044.371.585-80, com endere9o na Rua Santos Dumont, n。  177, bairro 
Centro, Po96es - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licita9ao na modalidade Preg白o Presencial no 056/2019 FMS, 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 

CLAJSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de 自  gua mineral em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sajde deste Municipio, conforme descri9es do Edital 
Preg言o Presencial n。  05612019e Ata de Registro de Pre9os 06512019, que ser necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo 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 
caianiidade p」blica dos municpios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo り  nico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilarnento est adstrito somente aos itens listadi% 

em anexo, especficos 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 d（お  
recurscs da Dotacao Oranent白ria a seguir especificada 
1.4 AMdactelProjeto:1 O・122・09・2・uDa ー  ヒntrentamento ロa ヒmergencla em さ  auae - 

COVID-19 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament自ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada a Praça 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 COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretério Municipal de 
Saticie,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresa HILDEVAN DE 
SOUSA SILVApessoa jurkiica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 22.306.189/0001-
88, com enderego comercial Rua Santos Dumont, n° 173, bairro Centro, Poções - Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. Hildevan De Sousa Silva, brasdeiro, solteiro, micro 
empresário, portador da cédula de identidade n° 10102561-06, emitido pelo SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o n° 044.371.585-80, com endereço na Rua Santos Dumont, n° 177, bairro 
Centro, Poções - Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na 
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 056/2019 FMS, 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: 

CLAUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de agua mineral em 
atendimento a Secretaria Rinicipal de Saúde deste Municipio, conforme descrições do Edital 
Pregio Presencial n° 056/2019e AU de Registro de Preços 065/2019, que sera necesstrio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo 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 Clnico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento està adstrito sanente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusào dos 
recursos da Dotação Orgarnentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

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

Unidade Orçamentaria 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 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e 
Alta Complexidade 

Rua: Cardeai da Silva, no 75, cento,Hコ96 es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, cento, Fbcões-Bahia. Fone: (77)3431-4350 

' 
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Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 Po96es Poções 

Dirio Oficial cio 

MUNぬ‘岡o 
Oficia do 

IMUNICIPIO 

CERTIFICACAO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 
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I)izrio ()tcaI do 

MUNICIPIO 
Diátio Olinial do 

PAUNICIPIO Po96es Poções 
Sexta-feira 

24 de Jul ho de 2020 
5-Ano -N.875 

Sexta-feira 
24 de Jul ho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETAR1A MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 lmpostos 

14- Transferência de Recursos 

CLLJSULASEGUNDA ~ 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; 

CLAUSULASEGUNDA- PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLAJSULATERCEIRA~ DARATIFICP4 O 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es" tabe1ecidas no Contrato 
Original que colidirem com as cortantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAJSULAQUARTA~ DAS DISPOSICOES 
4.lPerrnanece 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, Secretarios e Setor contbil 

CLAUSULATERCEIRA- DARATIFICAÇA0 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condiçães estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAIJSULA QUART A- DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecer6 sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

Po96es BA, 23 de Julho de 2020 Poções BA, 23 de Julho de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Aratijo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 
CPF 

1) 	 
CPF: 

P範暗  (pro re. A so*Ks 

「ーーー“ー“J tan. • pr.,' 

2) 
CPF 

2) 	  
CPF: 

Rja: Cardeal da Silva. n。 75. cento.R零  Oes-Bahia. Fone: (77) 3431-4350 Ftua: Cardeal 	S a. n° 75. centro. Pcções-Bahia. Fine: (77)3431-4350 
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Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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