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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 109/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas data如es na Quadra de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de constru9ao em 
geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9ao do Edital Preg白o Presencial 
no 033/2019-SRP de acordo a necessidade atual, para processa de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento 
de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUACAO 

Aos 05 (cinco) dias do m6s de maio de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

4:) 
Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

Pびぐ6賛  aio韓磐 Praa da Bandeira, 02 centroー  Po6es - Bahia - FONE/FM (77) 431-b82Q 
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PREFEI'I'IJRA MUNICIPAL DE PUCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 21012020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre o Fundo Municipal de 
Saロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaELETRICA BRASIL 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrito no CNPJ 09.060.758/0001 -90, 
referente ao Pregao Presencial n。  03312019・SRP, cujo objeto 白  o fornecimento de material 
de constru9百o em geral para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saロde 
deste Municipio, contrato este sob o no 109/2020・FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte e um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para 
custeio das a如es enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19) e da outras provid白ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 08 de Maio do ano em curso, com prazo 
at6 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser自  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A9ao Orament白ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Saude - COVID-1 9 

Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9百o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 



carenhas 
pal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicitaao da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto a existencia de recursos or9ament自rios capazes de atender a respectiva despesa 

ー  acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas ・  
QDD, para fornecimento de material de constru9ao em geral, referente ao lote 10 de acordo 
com as epecificaao do Edital Pregao Presencial n。  033/2019-SRP de acordo a necessidade 
atual, para processo de pagamento atrav's do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Cr'dito Extraordinrio por Excesso de Arrecadaao para custeio das a6es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 

Justificativa: 
Crddito Extraordinrio por Excesso de Arrecadaao para custeio das a6es de enfrentamento de 
calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens especificosa s 
a96es de combate ao COVID-19 

、  

Gabinete do Prefeito I de maio de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e oramentria 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 solicita9ao ser自  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

Unidade Oramentria 30700 - Secretaria Municipal de SaI]de 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest自o das A"es de Aten9白o 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Sa自de - COVID-19 

Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
Fonte 02 - Receitas e transferencias de Impostos 
14 - Transferencias de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

ルも  ご  
ustavo Correia Silva 

Setor Contbil 

PPREFEITURA floco賛  
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『典 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 

dー一一」 	 ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui6es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saロde, 

considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento de material de 
constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica,o do Edital 
Preg白o Presencial no 033/2019-SRP 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 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita 
an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como 
justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 

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

Segue Dota9白o pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 109/2020 FMS 

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

Gabinete do Pref- o, Os de maio de 2020 

d尋  

$ 

p. 

Leandr4 ajo M scarenhas 
Ito Mu cipal 
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- 	*1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
ー軸皿  

ESTADO DA BAHIA 

pARECER JUR血'Co 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Sade 

SQSITNTO! Anostilamento do contrato n 01o9/2o20ノFMS些lebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Po96es e a empresa itLill rat-n . un.-n-,ss-a. 	 . . . . .. 
~ 
w 

鴬i言需to de -e material de1 construo em gerala Secretaria Municipal de Sade, conform轟atenderRETO m超範；  

in 'i n de maio de 2020, que abre cr6dito extraordinrio por excesso tie 

arrecada o para a96es de enfrentamento de calamidade p丘blica decorrente cio 

Coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

鷲蕪舞欝  

io. de 05 de maio de 2020, que abre cr6dito extraordinarlO por excesso tie 
arrecada9o para a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente tiO 

Coronavrus. 

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

estabeleceu expressamente as situa96es que ensejarn moditlea9a9 ua reiaりao 

juridico-contratuaL Com fundamento na finalidade dessas disposi9oes legais, 

6sabido de que ha a regra de que toda e qualquer altera9ao promovicia por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizacia por meio 
da expedi9ao de termo aditivo, seja altera,o unilateral ou consensual, em 

regra, exige-se sua tormaliza9ao por termo auluvo. 

叩 da脚町a02 - Cenhro・P叩es(a Fone(7T)3431 4800- Fax( 77)4a1-5eos 



I PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 
Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz 

resveito a utiliza9云o de termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no 
cu;so de um contrato que afetam as condi96es at白  entao praticadas exigem a 

expedi9五o deste termo. O aft. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte 

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

§8。  varia9o 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 
oranientdrias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n五o caracterizam alterag5o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra95o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza9ao 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. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n巨o 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 relevancia sobre 
as quais 6 rgao poder白  decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v-se que 0 apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota9ho or9ament自ria ao contrato de n丘mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a fritura despesa 
ja quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, 111, 
c/c art. 38, caput, c/c art. i16 da Lei fl0 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev como 
cl自usula necess自ria em qualquer contrato, "o crdito pelo qual correr despesa, 

器。器鷲 1器 classcaco繁o funcionala progcrditos orcanient「鷲ica da categoriatvntn- d1 morri 

Pa. da Bandeira02 - Centro-PooeSIBa - Fone(77)3431 .5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

灘EST"execa "mod鴛ABAHD ajustede mod撫nado,el no sendo razovel interpret -laigir celebrao de termo aditivo. 

deline ado sapostila"Decreto M議
expostCpelaequeri嫌

em conta os argUmeidade de realizarmos do artigo 65,撚icos acimermo dR.666/qs 

a 
e 
e 

豆 nosso parecer salvo melhor entendimento 

Pog6es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

YANNE MAC4)O MATOS 
ASSESSORA JUR1DlCA - OAB/BA 51735 

、  

叩由助ndera,O2一 centro・Po卿s(ba 印胆(77)3431 -58叩 Fax (77)3431-5805 



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 POCOES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自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 
representado pelo IIm. Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  
	 Bairro 	, 	I 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 nela Lei 8.883/94. oriundo da 
rrcヒいハu rrcヒbヒINしlbkL W uji/ZIJiり  ー  bKド，  resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, 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 pagamento 
atrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das ac6es de 
enTrentamento de calamldade publica decorrente do Coronavirus (COVlD-19: 

i・zbenoo que o presente lermo de Apostilamento est白  adstrito somente aos tens 
iistaaos em anexo, especiticos a s aC6es de combate ao COVID-19: 

i・s i&s aespesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o 
aos recursos da Dota9ao Orament白ria a sequir esnecificada: 
I・4At！聖四岬rojeto: 10・122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

一 COVID・19; 
1・SSendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de 10・ 301.09.2.040 - Gest白o das Ac6es de Aten論n 

2PRSFEITURA fl?oo驚  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigil自ncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
Fonte 02 - Receitas e transfer6ncias de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho 
de 2020, e de acordo com as solicita96es da Contratante nao 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 DISPOSIC6ES 
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 

PPOFEITURA6 MUNICIPALwocoes 
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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白de, j白  consultado o Setor 

Contabil e com base no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que deferiu para 

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

material de constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9白o 

do Edital Preg白o Presencial n。  033/2019-SRP de acordo a necessidade atual, para 

processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020 

Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 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 publica9ao com base 

na Lei ri0 8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020, oriundo do 

CONTRATO No 109/2020 FMS 

Gabinete do Prefr ito, 06 de maio de 2020 

Lean ・_JrajcMa4carenhas 
eiio M uniqipai 

2PREFEITURA fl MUNICIPALwocces Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Pooes - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 ー一’一＝  ー  ーり 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 109/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento de material de constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com 
as epecifica9ao do Edital Preg白o Presencial no 033/2019-SRP de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  lo 
de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9) 
Justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID- 
'19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefei ., 07 de maio de 2020 

PPftFETURA6 MUHICIPALwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9言o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  109/2020 FMS, cuja dota9o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po如es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmaceutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigilncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
Fonte 02 - Receitas e transferncias de Impostos 
14 - Transfer6ncias de Recursos 

Gabinete do Prefeit', 0> de maio de 2020 

Leandr 二ujo.Masfarenhas 
Ito ivrunic;pai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 109/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 109/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 10912020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA EL'TRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE 
POQQES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC1DE E A 
EMPRESA ELÉTRICA BRASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro,Po加es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.o Leandro Araロio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, CUM A UUPAKllCIPAじAU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos. Secret自rio MuniciDal de 
sauae,00ravante aenominaao CONTRATANTE, edo outro lado 白  emoresaELETRlCA 
onnais.. WMCI%.IIJ L?亡  MMI W%lMl3 CLt i KR..UD LI LIA, pessoa juriaica ce aireito privaao, 
inscrita no CNPJ n。  09.060.758/0001-90, com endereo comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista ー  BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Pregao Presencial n。  033/2019-SRP, 
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 cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9ao do Edital Preqo 
Presencial n, 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipaide 
Sade deste Municipio,que ser白  necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es 
no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo 
de pagamentoatrav6s 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叩es de enfrentamento de 
calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVIO-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 inclusao dos 
recursos da Dota"o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10・122・og・ 2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota"o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaELÉTRICA 
BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com enderego comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vitoria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 033/2019-SRP, 
nas disposiçÕes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecificação do Edital Pregão 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio,que sera 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 Arrecadação para custeio das no:3es 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 ago-es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

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

. Unidade Orçamentaria 30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 
03.07.01 - 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 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
7-"" I 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICA9AO 
2.1 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 TERCEIRA - DAS DISPOSI96ES 
3・1 Permanecem o Foro da Cidade de Po"es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 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白bil 

Po"es BA, 07 de maio de 2020 

Testemunhas: 
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ANEXO I ・  REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No10912020 - FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°109/2020 - FMS 

LOTE 10 

50 mt Fio paralelo 2x2,50 R$ 	1,45 

t: 

R$ 	72,50 
30 und Fita isolante preta R$ 	0,60 R$ 	18,00 
15 und Interru 'tor 1 Tecla earalela ÷ to mad R$ 	4,00 R$ 	60,00 
8 und Placa ce. a R$ 	1,15 R$ 	9,20 
7 und Refletor sara lam sada de 400w R$ 	42,00 R$ 	294,00 
30 Und Lampada de led A60 R$ 	7,00 R$ 	210,00 
5 Und Tomada lux 2 trip R$ 	14,00 R$ 	70,00 

VALOR TOTAL RE 733,70 
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TERMO DEAPOSTILAMENTO DO CONTRATO N.109/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 109/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO No 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ELETRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS EL'TRICOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pop:7)Es COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE E A 
EMPRESA ELÉTRICA BRASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm.o LeandroAraio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, UUM A UUIJAI( I ICIPAvAU Ut) FUNDU MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 

a 

	

	CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva. n。 75. Bairro:centro. 
しtr・  43・ zOtJ-UUU, representaao por jorge Luis santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE. edo outro lado 自  emDre5aELETRICA 
OflflOIL J.IJIYICflしIIJ IJに  MMI CItiMi3 CLC I NIbU, LI LIA, pessoa juriaica ae (Jlrello privaao, 
inscrita no CNPJ n。 09.060.758/0001-90, com endere9o comercialAV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Pregao Presencial no 033/2019・SRP, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
constru「o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9ao do Edital Preqao 
Presencial no 033/2019・SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Sade deste Municipio,que ser necess自rio acrescentar uma atividade/projeto nas dotaces 
no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo corn a necessidade atual para p roc6sso 
de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de 
calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID・19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

ern 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 dos 
recursos da Dota9ao Oramentria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.og・2.068 - Enfrentamento da Emerg'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 POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE , inscrito no 

fri 	CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaELÉTRICA 
BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com enderego comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vitoria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 033/2019-SRP, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecificação do Edital Pregão 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio,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 
Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das agões de enfrentamento de 
calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVI D-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade Orçamentaria 30700— Secretaria Municipal de Sake. 
03.07.01 — 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 
10.301.09.2.041 — Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 
Complexidade 

	  10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
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CL USULA SEGUNDA - DA RATIFICA9AO 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
3.1 Permanecem o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
3・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白bil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Araロjo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

2) 
1)CPF ー： 	 CPF・  
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Diario Oficial do 
MUNiI PIO 

Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  109/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 109/2020 FMS 

TERMO DE APOS11 LAMENTO AO 
CONTRATO N. 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POc6ES COM COPAR11CIPAGAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ELETRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA ELÉTFOCA BFtASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm." Leanaro Araujo Mascarenflas, r「eieito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, corn sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairvo:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Sa"de.doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaELETRICA 
BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ no 09.060.758/0001-90, com endere9o comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, corn base na licita9百o na modalidade Preg'o PresencIal n。  033/2019・SRP, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8・ 883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CL USULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilarnento tern por objeto o fornecimento de material de 
constru"o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9自o do Edital Prego 
Presencial n。  033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Sa"de deste Municipio,que ser necessrio 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 Crdito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de 
calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

eni anexo, especificos 白  s a"es de combate ao COVID・19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9百o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Ativldade/ProJeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9自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,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Arai* Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaELÉTRICA 
BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com enderego comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vitoria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregio Presenclal n° 033/2019-SRP, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecificaflo do Edital Pregáo 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio,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 
Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das agões 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 açiies de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato camera° por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentatia a seguir especificada: 
1.4 AtivIdade/ProJeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Sande - COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orgamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade Orçamentária 30700 — Secretaria Municipal de Saúde. 
03.07.01 — Fundo Municipal de SaCide de Poções. 

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 — Gestão das Ações de Atenção 
10.301.09.2.041 — Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Media e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material De Consumo 
1 	IMPLA od, Jameson 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75・  centro, Po es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pages-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 

' 
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Fonte 02 Receitas e transferncias de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

 

    

    

CLAUSULA SEGUNDA~ DA RATIFICAいO 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi加es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLUSULA TERCEIRA一  DAS DISPOSICdES 
3・ lPermanecem o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais' privilegiaco que seja, para ainmir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
sestemunnas 
3.2 E por acharem justos, assinaram o presente terma aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas. Prefeito. Secret白rias e Setor contAhil 

Po"es BA, 07 de maio dc 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo CorreIa Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	  CPF 	  

Po96es Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

45 - Ano - No 802 

- p**nlTuto flPoo畿  
’ーー“,・・”ーノ  

Rua; Cardeal da Silva, n。 75. centro, Po6es-Bahia Fone. (77) 3431-4350 



12/03/2020 CERTIDAO NEGATIVA 

~ 

鰍  

Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Conthbuinte: ELETRICA BRASIL COM.DE  MATS.ELETR.LTDA. 
CNPJ/CPF: 09.060.758/0001-90 

Cod.Contribuinte: 0322221 
Insc.Municipal: 448559 

Endere9o Im6vel: AVN DERALDO MENDES 311 , BRASIL, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 
Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
N自mero 5.172.de 25 de Outubro de 1966 - C6diao Tribut自rio Nacional. CERTIFICA aue o 
cofltflDulnte acima IaentlTlcaoo, LM t<ヒLAりAU AU UUJヒ  lO US (b1'( I lUAU, encontra-se em 
situa"o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid白o n白o servir自  de 
prova contra cobran9a de quaisquer d6bitos que venham a ser apurados pela Fazenda Publica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966- C6digo Tribut自rio Nacional 

Emitida Quinta-Feira, 12 de Mar9o de 2020 as 10:51 :20 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certid白o: 20200014188 

Certid白o emitida gratuitamente 

Aten"o: qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

servQs,Frlvc姐goゆII酬由叫m的肋画’c=e＆昨訓陀EEM」正KENE尉pc二FE&tmce巾c 	
1H 



CNPJ 

IIリ，h11.75N/INN" ーリ，, 

RAZO SOCIAL 

ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

INSCRi9AO ESTADUAL 

田5.，爆5.134 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

I SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss'o: 08/05/2020 08:49 

Certid豆o Especial de D'bitos Tribut'rios 
(Positiva com efeito de Negativa) 

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

Certid'o No:o 20201345101 

Fica certificado que constam, at6 a presente data, as seguintes pend白ncias de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando 自  

presente certid言o Positiva o efeito de Negativa 

ProcesMi(s) Administrativi心〕 FiscaI(is): にMS 

910003.4882/19-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO 

Esta certid'o engloba os d'bitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvada o direito da Fazenda P"blica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 05/05/2020, conforme Portaria n。 91 5/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

V白lida com a apresentag昌o coniunta do cartao originei de inscrig白o no CPF ou no CNFJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

rAG 一 lde~ 	
RelCertidaoRspccialrpt 



12/0312020 

競  

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

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

Nome: ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 09.060.758/0001 -90 

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白o constam pend6ncias em seu nome, relativas a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscii加es em Divida Ativa da Uni自o (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

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

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/1 0/2014 
Emitida 白  s 17:21:46 do dia 05/03/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at' 01/09/2020. 
C6digo de controle da certid白o: 4952.B449.896C.D38D 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

1/1 



CERTェDAO NEGATェ、lA DE D丘B工TOS TRABALHェSTAB 

Nome: ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.060.758/0001-90 

Certidao fl。 : 6395011/2020 
Expedi ao: 12/03/2020, a s 10:57:24 
Validade: 07/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expediCao. 

Cer七ifica一 se que ELETR工CA BRASu COMERCェO DE MATERェA工S ELIETRICOS LTDA 

(MAT R工Z E ?ェLェA工5), inscr比o(a) no CNPJ sob o n。  
09.060.758/0001-90, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas 
Certid o emitida corn 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 Resolugao 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 
an七eriores a da七a da sua expedュ9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceitaC o desta certidao condiciona-se a verificaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Inヒerneヒ  （ htヒp ：ノノwww . t Sヒ， jus .br). 
Cer七工dao emユtida gratuitamen七e. 

ェNFORMA9AO ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigaq6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhirnentos preyldenclarios, a honor言 γ う os, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist己rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia〒ao Pr巨via. 



14/0512020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

S 

、  

CAIxA 
Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscri''o: O9.O6O.758/000l-go 
Raz言o S0ciaIELETRIcA BRASIL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
Endereco: 	AVOERALDO MENDES 311 / FEIRINHA / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 

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 situag5o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico ・  FGTS. 

O presente Certificado n言o servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS. 

Validade:05/o3/202o a 02/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 20200305014650893g8298 

Informa戸o obtida em 14/05/2020 10:03:37 

A utilizag言o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag百o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

h仰s://consijta-,げ・caix日 gay. br/consu  ltacrf/pages/listaEmpregadoresjSf 
1門  
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● 

CONTRATO 10912020 FiAS 
CONTRATO DE FORNEClMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, o MUNにIP旧 DE PoCOEs PREFEITURA 
MUNICIPAL DE P叫心E&COりPART :IPAC 、O DO 「麟

i」 DE FORNECIMENTO
O MUNICIPIO DE POESDE POES, CO-OPARTICNICIPAL DE SADE - E鷺II 

ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELTRICOS LIDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jur「dica de direito 
p'blico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02. centro1 Po6es-Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820, mscrita no CNPJ sob n。  14.242200/0001-65, neste ato revesentado pelo Ilm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPA O DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE DE PO9OES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito pロblico, 
inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no75, centro, 
Po"es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos. brasileiro, inscrito no CPF sob no 466.638.785-49. doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa EL'TRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

a 	LIDA, pessoa iurdica de direito orivado, inscrita no CNPJ no09.060.758/0001-90, com enロereo 
' 	comercial Av. リ  eraido Mendes, nu ali, bairro: brasil, vitona aa uonquusia - Dn, L,cr ,JVCU-UVV 

aqui denominada CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg百o Presencial n。  
033/2019-SRP, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 Co,stitui objeto do presente Contrato fornecimento de material de constru"o em geral para 
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saロde deste Municrpio, conforme 
descri96es do Edital Pregきo Presencial no 03312019-SRP. 
§ 1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies deste contrato, acrscimos 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 Art. 65 da Lei n。  8・666193 com suas 
ulteriores altera96es 
§ 2' A presente contrata"o est sendo formalzada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencialn。  033/2019・SRP, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUいO 
a) O Regime de Execu"o do presente Contrato6 de Pre9o por item, em obediencia ao Edital do 

. 	Preo言o Presencial N。  033/2019-SRP e se&is Anexos, que a este integra, independentemente 
' 	de transcri戸o, e 白  Lei Federal N" S・ bbb d e ZiFubii9Sa, e suas altera9oes introauzias peia 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戸o da Contratante. 
d) De imediato no prazo de at 24 horas para alguns itens em pouca quantidade 
e) A a戸o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9'o do contcatante, n'o exirnir 白  contratada de 

total responsabilidade na execu9白o do contrato. 
§ 1. 0 recebthiento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do ad. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as aftera加es da Lei 
8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 31 de dezembro de 2020, e de 
acordo com as sohcita96es da Contratante n吾o se computando os casos previstos no artigo 1.058 
do Cdigo Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

P畔6畿
Praa da Bandeira, 02- Centro - Po 。es/Ba - Fone(77)344 

⑩ 

Digitalizado com CamScann 
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4.1 0 Preo Total do odas quantidades const瓢ora contratado ser de R$ 60.000,00 (sessenta mli reals) resultanteda proposta de Preos, objeto do Edital do Prego Presencial n 
ftflI2Al9-SRP e lote lo. 
& 1 Nos OreCOS ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 

甘espes扇 decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, Impliquem ou venham a implicar no fiel cumpnmeflto aeste 

instrumento
.20 0 pagamento ser efetuado, em at6 30 (trinta) dias 一  aps' a apresenta"o da Nota 

競鞭燕難難鷺態驚鴛  

reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 

計警器農】監了慧誉器灘認 lcorrero por conta dos recursos da Dotao 

Orament自ria a seguir especificada: 

Unldad・  。r ・m・ntria ：器津濡認器農鷲詣協。世竺＝一ーーーー――一 

鷺難蕪鷺無ticaomplexidade  

Elemento de Despesa 
Fonte 

3.3.90.30.00 - Material de C onsumo 
02一  Receitas e Transf. de Impostos 
14- TransfernCia de Recursos  

CL USULA SEXTA . DIREITOS E OBRIGAoES DAS PARTES CONTRATANTES 

嚢麟餌 

鴛鷲8.666/93:ATADA dever manter, dtbrante toda a execuo do contrato, todas as condiesqualificao exigidas na licitao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n 

難難難鷺鷲鷺警蓄  

PargrafoU nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fis (i) e/ou Tatura(

b,A 

Pi6畿  
a 	' 	' 

  

Praa da BandeIra. 021 Centr。・ pooe s/Ba干one(77p4 
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a) Prova de regularidade junto さ  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
C) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Unio 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自usula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza"o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE co cor ecuice 
especianzana, aesignada. 
6.2・3 Poder a fiscaliza9言o ordenar a suspens巨o total ou parcial dos servicos. caso n白o seiam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamac6es aue fizer, sem preiuzo de outras 
san9es 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 S亡TIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a aplica9百o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuIzos dela advindos para a Administracao P"blica e a reincid邑ncia na b rtica do 
ato conforme discriminado a seguir, sem preiuizo das sanc6es administrativas previstas na Lei 
Federal n。  9.78499: 
7.1.1 Advert'ncia escrita, com o intuito de reaistrar o comportamento inadeauado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhs leves uu'e n白o acarreterm' Dreiuizos araves ao 
Municipio. 
7.1.2 Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.o8.666193 e n.0 
iu・ ozuiuz, sujertanco-se os untratores as cornina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
7・1.3 A Inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9首o do contrato, sujeitar 
o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo coin a gravidade da infra"o, 
obedecidos os seguintes limites m自ximos 
・ 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga戸o, inclusive na recusa do adjudicat言rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca"o; 

.0,3% (trs d6o)mos por cento) ao dia, at o trig自simo dia de atraso, sobre o valor da camela 
fixa inicial; 

.0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial. Dor cada dia subsecuente 
ao trig白simo. 

7・1・3.1 A mtlta a que se refste este item nao impede que a Administra9白o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
7.1.3,2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Adninistra戸o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7:1・3・4 N白o tendo sido prestada garantia, 自  Administra"o se reserva o direito de descontar 
auretarnente cio pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
(.I・3.5 As multas previstas neste kern n言o tm carter compensatrio e o seu pagamento n'o 
exumira a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas. 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspens百o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
ImnAnjmantn 'la CnnIrコ加『  ____ - AJ__!_I_A___ろ_ -- - "a .h一～mrh”、 nh. ,“一.h - h,mJ---j、塁  nコ  -一- "''rv、』"じ"J 'ac しUIllImd「  eurri a nomunrstraCao os aue incorrerem nos incites previstos rias_- 
Cisposi加es legais citadas. 	 I、  

2讐避 p旧叩 d自 B日nd日Ira, 02- Centro - Poc6es/Ba - Fone(77)3431.1 118 
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ESTADO DA BAHIA 

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

7・1.5 Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade oara licitar 
!.?ontrntar com a Adminis6rac昌o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punico ou 
we que sena promovida a reabilita"o perante a autoridade comoetente oara anlicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilIcitos previstos em lei. 

g留濃課認Apoder霊INEXECU9AO E DA RESCISAO 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisき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.。  8.666/93 e suas posteriores altera"es, sem 
prejuIzo de outras san"es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecuc昏o tota● ou parcial do contrato enseja a sua rescis百o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas eeri lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra戸o Pロblica, em caso de rescis百o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es. 
8.4 Poder ainda o MunicIpio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo rescindir 
o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia minima de 30 (trinta) 

q 	dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao tenria oaoo causa e 
aos pagamentos devidos pela execu戸o do CONTRATO at6 a data da rescis百o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber自  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias' teis, contados da 
intima"o do ato. 
8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9'o especifica, n百o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas virios, 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 execu9ao deste 
Contrato, quando necess白rio por conveni'ncia dos servios ou da Administra9白o, respeitados os 
limites lega幡  e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Pr000sta de PreCos da CONTRATADA; 

~ 	9.4 NaO bern permrnoos a UUN I KA I RUA, buo-emprettar ae tornia Parcial ou. ainda, sub・rocar 
este tontrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dvida em casos omissos. 

CLUSULA D亡CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu弾o, 
constituindo este Contrato tItulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten弾o ou compensa9白o de crditos, sempre que possvel. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po6es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente 
Contrato. 

11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trsi vias de 
igual teor e forma na presena de duas testemunhas, que subscrevem depois de Iido e achado 
rnnfnnna. 

    

③ 
避 II,IIII$ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 109/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
NO 033/2019 ・  SRP 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

~ 

MATERIAL PARA CONSTRU9AO 

t PREFEITUIA MUNICIPAL?coes 

「c'arwzvda para'Pow 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 109/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de constru9白o em 
geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica"o do Edital Preg白o Presencia; 
no 033/2019-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da rela9自o constante no 
Anexo U nico deste Decreto 

AUTUA9AO 

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

Secretaria e os documentos que adiante se v6. 

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

I PREFEITURA fl MUNICIPALO OCS 

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - BahIa ー  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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 

SOLICITACAO  

Solicito do setor competente o Segundo Termo de Apostilamento de Contrato entre o Fundo 

聖旦烈de Sai19加緊曹豊烈慰円黒 32410叩1-52 e a‘讐照翌旦，磐轡 B磐SIL 
しuivitrcしI'ノ U亡 IVIMに『くIMID 亡L亡 I khI..Ub LIリM, IF1SCRIO 110 しINrJ tfli.UOU.Iつ0/ut")-'ーりu, referente 
ao Preg白o Presencial n。  033/2019-SRP, cujo objeto 白  o fornecimento de material de constru"o 
em aeral cara atendimento as demandas da Secretaria MuniciDal de Sa"de deste Municitho 

. 	contmto esW SOD O flU 'iuwzuzu-rMs 

Justifica-se a necessidade deste, atrav6s 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 Assembleia Legislativa, do estadp de 
calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da rela戸o constante do Anexo Unico 
deste Decreto 

O apostilamento comea a contar a partir do dia 24 de julho do ano em curso. Sendo que o Termo 
de Apostilaniento ser adstrito somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a"es de 
combate ao COVID-19. Ficando aberta uma nova A 白o Orament自ria conforme detalhamento 
abaixo 

AtividadelProjeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de - COVID-19 

Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9百o, subscrevemo- 
nos. 

● 	Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de SaOde 

Rua: Cates da Siva no 75. ceito. Po6-Ba e-mail: navcsosaSeZ)llOgmSIcau 罵 
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Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: ELETRICA BRASIL COM.DE  MATS.ELETR.LTDA. 
CNPJ/CPF: 09.060.758/0001-90 

Cod.Contribuinte: 0322221 
lnsc.Municipal: 448559 

EndereCo Im6vel: AVN DERALDO MENDES 311 ,BRASL VITORIA DA CONQUISTA - BA. CEP: 
, 	 uuaara: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Nmero 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - C6digo Tributrio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELAいO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa9ao regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid百o n首o servir白  de 
prova contra cobran9a de quaisquer d白bitos que venham a ser apurados pela Fazenda Publica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966 - C6diqo Tribut白rio Nacional. 

● Emitida Quarta-Feira, 22 de Julho de 2020 as 17:48:22 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certidao: 20200030329 

Certid白o emitida gratuitamente. 

Aten9白o: qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

/ 



INSCRICAO ESTADIJPJ 

075.085.134 

CNPJ 

的.060.758/0001-90 

RAZO SOCIAL 

ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS flFTRICOS LTDA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAfflA 	 Emisso: 22/07/2020 17:58 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Especial de D6bitos Tribut豆rios 
(Positiva com efeito de Negativa) 

(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白o No: 20202101362 

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

presente certid白o Positiva o efeito de Negativa 

Processo(s) Admlnlstrativo(り  Fiscal(i水ICMS 

910003.4882/19-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO 

Esta certid言o engloba os d'bitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de compet'ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros d'bitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 22/07/2020, conforme Portada n。 918/99, sendo v白lida por 60 dias, contados a partir da data do sua 
emlssao. 

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

● 
Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 

Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

PAU 一 ~ 血 l 	 RelCe巾山OEM・cc日しPC 



切03/2020 

畿  

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

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

Nome: ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 09.060.758/0001-90 

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 pend6ncias em seu nome, relativas a crditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid巨o' v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9白o do 

a 	sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abranae inclusive as contribuic6es sociais previstas 
~ 	nas alineas 'a' a'd' do paragrato Unico do art. 11 da Lei n。 5.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no i .751, de 2/10/2014, 
Emitida 白  s 17:21:46 do dia 05/03/2020 <hora e data de Braslia> 
V自lida at白  01/09(2020 
C6digo de controle da certidao: 4952,B449.896C.D38D 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

● 

In 



Faョ上na l ae 1 

CERTェDAO NEGATIVA DE D豆B工TOS TRABALH工STAS 

Nome: ELETRェ（二A BRASm COMER C工O DE NATERIA工S ELETR工COS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.060.758/0001-90 

Certidao n。  : 6395011/2020 
Expedi9ao: 12/03/2020, a s 10:57:24 
Vaユュdade: 07/09/2020 - ユ80 (cen七o e oュ七en七a) dュas, con七ados da da七a 
de sua expedi9ao. 

Cer七 lfica-se que ELETR工CA BRAS工L COMERC工O DE MATER工AェS ELETR工COS LTDA 
(MATH工Z E F工L工A工5) , inscrュ七o(a) no CNPJ sob o n。  

09.060.758/0001-90, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Cer七ュdao cmi七ida com base no ar七．  642-A da Consolida9散っ  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, dc 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao a七ualizados atと  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa jurェdica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag合ncias ou filiais. 
A aceita9巨o desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h七七p ：ノノwww ．七 5七． i us . br). 
Cer七idao eml七ida gra七Ui七amen七e. 

ェNFORMA尊o ェ!4PORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a iden七ュ f ュca9ao das pessoas naいユrais e juridュcas 
inadimplentes perante a Jus七 i9a do Trabalho quanto a s obrigaC6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recoユhimex止os previdenciarios, a honorarios, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr6via. 



CAIXA 
~A ×A 三二 ‘,「寸  M に ‘'E「 EH,L 

Certificado de Regularidade do 

FGTS -CRF 

Inscri戸o: 	09.060.758/0001-90 
Raz言o Social: ELETRICA BRASIL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
Enderego: 	AV DERALDO MENDES 311 I FEIRINHA / VITORIA DA CONQUISTA / BA ノ  

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

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranga de quaisquer 
d'bitos referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigag6es com o FGTS. 

Validade:11/07/2020 a 09/08/2020 

Certifica''o N"mero: 2020071102035424360602 

Informa戸o obtida em 22/07/2020 17:59:04 

A utilizag5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
a verifica中o de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

/ 



Leandro』:』  jo scarenhas 
ito Municipal 

\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa ・  acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de constru9白o em 
geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica,o do Edital Pregao Presencial 
no 033/20l9-SRP 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. lo 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りblica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no 
Anexo O nico deste Decreto. 

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

Gabinete do Prefei' ,' 0 de julho de 2020. 

I PRIFIITURA6 MUNICIPAL?ooes 
「ー可4月‘”一a ・P・・・ノ  

PraCa da Bandeira, 02 1 Centro - Po9es - Bahia- FONEJFAX (77) 3431-5820 



*4! 	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 urgencia solicitada, posto que 
h自  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Oramentria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Oramentria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser白  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude ー  
COVID-19 

Po96es, BA, 20 de julho de 2020 

Ate nciosamente, 

暴無rreia Silva 
v o eto「 t.,onjaoii 

I PUPIITUA6 MUNICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira. 02 Centro - Po9るes - Bahia ・  FONE/EAX (77) 3431-5820 

● .cr.ia,山  para ・ P・・・ノ 
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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"de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de 
constru9ao em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica"o do Edital 
Preg白o Presencial n。  033/2019-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do 
estado de calamidade p"blica dos municipios baianos integrantes da rela9白o 
constante no Anexo O nico deste Decreto. Solicita an白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. 10, 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 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 elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, referente ao contrato 
administrativo no. CONTRATO No 109/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova●o se em conson含ncia. 

Gabinete do Pref; to, 20 de julho de 2020 

PO'uns n賛  '0coes Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

4ら四ソ岬口月‘p3rd'r・・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

● 

PARECER JURiDICO 

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

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no0109/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa ELETRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, para a inclusao de Atividade/Projeto 
especifico de combate ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no109/2020FM5, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po中es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sade e a Empresa 
ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 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 situag6es que ensejam modifica,o da rela車o juridico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que ha a regra de que toda e qualquer altera9谷o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9五o seja realizada por meio 
da expedi9巨o 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 expedi9ao 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: 〔．.J 

§8o varia9言o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi中es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota中es 
orgamentarias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n'o caracterizam altera車o do mesmo, 
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podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra95o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  ltimo se ocupa da formaliza9ao das altera96es nas clhusulas 
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 n五o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, par'grafo 丘  nico, da Lei no 
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 relevncia sobre 
as quais 6 rgao poder自  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 dota9豆o or9amentaria ao contrato de n丘mero 109/2020. Como cedigo, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura9ao do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/cart. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev como clausula 
necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correra despesa, com 
indica車o da classifica車o funcional programtica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos cr6ditos or9amentarios trata-se de mera "execu恒o" do ajuste 
firmado, nao sendo razovel interpret-la como uma "modifica車o", de modo 
exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realizagAo do termo de 
apostilamento ao contrato de no109/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 21 de julho de 2020. 

YANNE MACE C) MATOS 
ASSESSORA JURIDIC$ - OAB/ BA 51735 
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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 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 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (7fl 3431-5820. inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 

	

. 	representaao peio iimブ  i.eanaro traujo iviascarennas, rrereito Municipal, aenominaao 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o no 	 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。  033/2019 - SRP, resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

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

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QOD, 
para fornecimento de material de constru"o em geral, referente ao lote 10 de 
acordo com as epecifica9白o do Edital Preg白o Presencial no 033/2019-SRP de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto 

	

a 	 Leaislativo n. 2440 de 29 de iunho de 2020. em seu Art. 1o aue diz: fica 

	

w 	 prorrogaao por り  u( noventa) aias, a partir aa puDiica9ao aeste uecreto Legislativo, 
o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade 
publica dos municipios baianos integrantes da rela●o constante no Anexo Unico 
deste Decreto, conforme descri96es do PREGAO PRESENCIAL 03312019 ・  SRP. 

1.2 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus自o 
dos recursos da Dota9白o Or9amentaria a seguir especificada 

Unidade Or9ament白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 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

PPRIPIITUIA fl MUNICIPAL?ooc S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  a partir de 24 de julho de 2020, e de acordo com 
as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 
do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PPRUIITURA MUNICIPAL?ooes 
和”叫宣”山”4 ・ iDo”ノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui6es legais informa que 

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saude, j白  consultado o Setor 

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/proieto nas 

w 

	

	aota9oes no uuaaro ae uetainamento de Despesas - QDD, para fornecimento de 

material de constru9白o em geral, referente ao lote lo de acordo com as epecifica9ao 

do Edital Pregao Presencial n。  033/2019-SRP 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"blica dos municipios baianos integrantes da 

rela9白o constante no Anexo o nico deste Decreto, autorizo o setor de contrato a 

concluir o processo e sua devida publica9白o com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto 

Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do CONTRATO N。  109/2020 

FMS. 

Gabinete do Pref: ・  ,、 22 de julho de 2020 

Leandr " ,町9 M!scMen has 
ito iviuipicipai 

t PEFII1URA fl MUSICIPAL?ooes 
「・・ーイ口”“”一a ・戸”・ノ  
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ascarenhas 
nicipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 109/2020 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 material de constru9ao em geral, referente ao lote 10 de acordo com 
as epecifica9ao do Edital Preg白o Presencial n。  033/2019-SRP de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n.o 
2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1o que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) 
dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 
pela Assembl白ia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos 
integrantes da rela9白o constante no Anexo Unico deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 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 
rela"o constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos a s a96es de combate ao 
COVID-1 9. 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefei ・ , 23 de julho de 2020 

t PRUEITURA fl?oo畿  
4op・・ー・叱・ara ・r‘・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO No 109/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em SaOde ー  
COVID-19 

Gabinete do Prefei' , 3 de julho de 2020 

Leandr'raujo.Mascarenhas 
eito iviupicipai 

PPREPIITIflA te MUNICIPAL?ooes 
「“ー・q・“P電“o戸。・・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA亡DE 
CNPJ: 11.113.324/9001-52 

CONTRATO 10912020 FMS 
CONTRATO D T FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O M UNICIPIO DE POOESPREFEJTIRA 
MUMにIPAl．咋 'OOES, CO-OPARTICIPACO 叩  
CONTRATO DECELEBRAM, O MIMUNICIPAL DEFUNDO MUNICIP鷲響郵燕 StURADOEU 
ELETRICA BRASIL COM'RCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, com sede situada na Praa da Bandeira, n. 02. centro, Po es-Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, kiscflta no CNPJ sob n. 14.242.20010001-65, neste at representado pelo um.0 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPA O DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE DE POCOES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito p'blico, 
inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52. corn sede na Rua Caiteal da Silva, n.75, centro, 
Poいes・Ba. CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secrelflo o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, inscri(o no CPF sob no 466.638.78549. doravante denominado. 
I.UN I tai AN It, e a empresa tLtTRICA SRASIL COMtRCIO Ut MAt tKIAIb tLt I NILiUO 
LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ ri0 09.060.758/0001-90, corn endereo 
comercial Av. Deraldo Mendes,n。  311, Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista ・  BA, CEP 45025-000 
aqui denominada CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Prego Presencial n 
033/201 9-SRP, nas disposi6es 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 clusulas e condi96es seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO 
1.1 Coqistitui objeto do presente Contrato fomecknento de material de constru"o em geral para 
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saロde deste Munic「pio. confom,e 
descri6es do Edital Preglo PresencIal n' 033!2019-SRP. 
§V A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi"o dos materiais o可eto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n. 8.666/93 com suas 
ulterlores altera96es. 
§2' A presente contrata"o est sendo lormaltada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n" 033/2019-SRP, com base no, do art. 11, da lei n 10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO 
a) O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Preco por item, em obedi'ncia ao Edital do 

Prego Presencial N' 033/2019-SRP e seus Anexos, que a este kitegra, independentemente 
de transcrio, e自  Lei Federal N。  8.666 de 21106/1993, 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戸o da Contratante 
d) De knediato no prazo de at 24 horas para alguns itens em pouca quantidade 
e) A a戸o ou omiss'o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, no eximir 白  contratada de 

total responsabilidade na execu 』o do contrato. 
§jOO recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do wt. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera"es da Lei 
8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 2020, e de 
acordo com as solicita加es da Contratante no se comoutando os casos Drevistos no artuqo 1.058 
aoし加りoしNil brasi肥I,竜  

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REA4JSTAMENTO 

~Praa da Bandsa, 02- Centm - Poes!Ba - Foral 77)34 -1118 
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嵐  PREFEITURA MUNICIPAL DE POカES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 
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de R$ 80.000,00 (sessenta mli mais) resultante
eos, objeto do Edital do Preglo Presencial nontratado j esto inclusos todos os custos eimpostos, taxas de qualquer natureza e outrosm ou venham a implicar no fiel cumprThentO deste 

鷺麟難麟難蕪蕪  

m可U訊・α」 atualiza "o do vaiar叩ntratuat・  

CL USULA QLIIN5.1 As despesas'器欝恕器鷲UC認託rrero por conta dos recursos da Dotao 

Oramentria a seguir especificada: 

UnId・d・。叫・m・n悼n・競津ニ潟認認鷲器 PoO・S一  

AtMd'de/Projet 鷺蕪難難iacuticaOdeJta Complexidade  

ーnFt. 	鱗30.00 - Materialeceitas e Trensf.ansfelncia de R鰯fly)los 

CL USULA SEXTA -DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 
6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever (omecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente responsvel por todas as ob加a96es e 
compromissos contrados com terceiros, para a execu戸o deste Contrato, bem cano, pelos 

器器謂baihistas, pCONTRAT需器凱鶴語潔l!ai器器留雛器：か’a eles no se 
6.1.3 A CONTRATADA assums inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causados き  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, imper(cia ou 
impiudncia, na execu戸o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados. nao excluindo ou reduzindo essa respa'sabilidade, a fiscaliza o ou 
acomoanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir自  a responsabIlIdade totai pela execu9ao uo contato. 

霊誌潔認器：窓器器器器諸総器品日tender as necessidades de 

6.1.6 Reconhecer os direios da administra戸o, em caso de rescis西o administrative prevista no 

語W識臓織漏r manter, durante toda a execuo do contraio, todas as condies 
面habilita o.qua瓶ca"o exりidas na恥ila戸o, ccnhrnte previsto no M 55, inciso刈由Lei n。  
8.666/93.
6.1.8 Comunicar Prefeitura Municipal de Po 。es Bahia os eventuais casos forkiflos.deba 
maior, dentro do prezo de 2 Idols) dS iteis ap6s a veriflca戸o do 畑  to e apresei押「 os 

辰品entos para示~ectiva aprova'o. em aM 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n●o serem considerados: 
6.1.9 Executara o ot4eto contratado denim dos pcazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

Pargrat onico・ A empresa dever apresentarIunto corn a(s) nota(s)‘ 	りe/ou tatura(S）・  

poo醜  
4 	・  

mc.da g&,elrs. 02-C・m・ Rdes用・・Fone(ll 

UnId“・Or ・in・ntile 

Ativida血P叫do 

Elemento de Despesa 
Fon加  
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a) Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
C) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Unio 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 Clusula Quarta, as obriga es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2・2 A fiscaliza"o do fonieomento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens'o total ou parcial dos servicos, caso n百o selam 
atenoiaas, aentro ae 46 (quarenta e oito) horns, as reclama"es que fizer, sem prejuzo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Emitir autoriza戸o de fornecimento ou execu"o. 
6.2.5 Indicar o gestor de contrato. 

CLUSULA STIMA- PENALIDADES 
7・ 1 Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuIzos dela advindos para a Administra9'o P"blica e a reincidncia na prtica do 
ato conforme discriminado a sefluir, sem oreiuizo das sarices admj'flstrativas previstas na Lei 
i-euerai n' 9.FB4/9: 
7.1.1 Advert'ncia escrita, com o litUItO de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n百o acarretem pruizos graves ao 
Municipio. 
7.1.2 Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n..8.666193 e nY 
10・ 520/02, sujeitando-se os infratores 自  s comina加es legais, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
7.1.3 A Inexecu9'o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu戸o do contrato, steitath 
o contratado 自  multa de mora, que ser graduada de acordo corn a gravidade da infra"o. 
obedecidos os seguintes limites mximos: 
・ 10% (dez por cento) sabre 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 吾o; 
・ 0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, ate o trig'simo dia de atraso, sobro o valor da parcela 

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

ao trig'simo. 
7.1.3.1 A multa a que se refere este item n百o impede que a Administraao rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra 9白o ou, ainda, se for ocaso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4 N'o tendo sido prestada garantia, a Administra'o se reserva o direIto de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer rrulta porventura Imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste kem no tm carter compensatrio e o seu pagamento no 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das Infra96es 
cometidas. 
7・1.4 Sero punidos com a pena de suspens貢o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Adminlstrac吾o os aue incorrerem nos ilicitos previstos nas,へ  

4Sposhc5 legais citadas 	 にAノ 	×y 

A 
、ノ  

~ i 

Po華o酸 Pisca da BandeIra, 02- Centro. Paces/Ba - Fone(7fl3431-1 118 



意  

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE 

CNPJ: 11.111.324/0001-52 

7.1.5 Sero punidos corn a pena de declara戸o de inidoneldade para licitar 
e contratar com a Adminisvac'o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou 
we que sega promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puniao, os que incorram、  em outros ilIcitos previstos em lei. 

CL USULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO
8.1 A rescis o poder ser 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao Imediata, 
corn as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou re9ulamentO, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera9るes, sem 
prejuzo de outras san"es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecucきo totaO ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, corn as consequ6ncias 
contratuais e as previstas en lei ou regulamento, ficando no ato da assInatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Pblica, em caso de rescis'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'rio exclusivo e a qualquer tempo rescindir 
o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedncia minima de 30 (trinta) 
dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada n'o tenha dado causa e 
aos pagamentos devidos pela execu戸o do CONTRATO at a data da resciso. 
8.5 Da rescis'o do CONTRATO pelo nao ciniprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica"es, projetos ou prazos caber自  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias o teis, contados da 
intima"o do ato 
8.6 Nas hip6teses de rescis含o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, n●o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas virios, 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 execuc'o deste 
Contrato, quando necess白rio por convS'ncia dos servios ou da Administra9'o, respeitados os 
limites legaS e os direitos assegurados白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcrio, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de PreCos da CONTRATADA; 

a 	94 N自O sem perTYlitloos a UUNIMAIAIJA, buo-empreltar ae tomia parcial ou. ainda. sub-boar 
- ー 	este uonuato; 
ーノ 	9.5 Este contrato6 regido pela Lei n。. 8.666/93, a tim de dirimir alguma dvida em casos omissos. 

CLUSULA D'CIMA ・  COBRAN A JUDICIAL 
10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu9o, 
constkuindo este Contrato tltulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranCa direta, mediante 
reten弾o ou compensa9百o de crditos, sempre que possIvel. 

CLUSULA D'CIMA PRIMEIRA' FORO 
11.1 As pastes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaIsquer dvidas oriundas do presente 
Contrato. 
11.2 E, por estasem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presena de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 	 r 
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Contratante 

lO DE MATERIAIS EL'TRICOS LTDA 
Empresa contratada 

scarenhas 
tcipal 

te 

Lund 

0 

rjsrrr4i I unn inuiin.arnしur njいsrさ  
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNPJ: l1.n1324川mレ肌  

Po叫es・BA, 12 de maro de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

L PRflITURA S MUNICiPALO OCS 
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Praa da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia ・  EONE/FI4X (77) 3431-5820 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

● 



1 、、  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 109/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 109/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE St 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ELETRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇA 0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ELÉTRICA BRASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo um.0 Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 

	

- 	CNPJ sob o no ll,113.32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva. no75, Bairro:centro, 

	

. 	Uhi-'. 4b・ ZbU-UUU, representaao por Lorena bantos Mascarennas, oecretaria Municipal ae 
Sa自de, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado 自  empresa ELETRICA 
BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n。 09.060.758/0001-90, com endere9o comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista ・  BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  033/201 9-SRP, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9'o do Edital Preg白o 
Presencial no 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saude deste Municipio, que ser自  necess白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 

	

ノー 	Leaislativa. do estado de calamidade publica dos municipios baianos inteqrantes da relaC白o 
S 	constante ao Anexo unico aeste vecreto; 

i.z sendo que o presente I ermo ae Apostilamento esta aastrito somente aos itens iistaaos 
em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9自o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de - 

COVID-1 9; 
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 Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Sa6de, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado A empresa ELÉTRICA 
BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com endereço comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modadade Pregio Presencial n° 033/2019-SRP, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecificaçáo do Edital Pregão 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
SaÚde deste Municipio, 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 linico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
Orçamentária 

30700 — Secretaria Municipal de Saúde. 
03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 
10.301.09.2.040 
10.301.09.2.041 
10.304.09.2.042 
10.302.09.2.044 
Complexidade 

— Manutenção da Secretaria de Saúde 
— Gestão das Ações de Atenção 
— Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
— Gestão das Ações de Vigilência em Sa6de 
— Manutenção VA Bloco MAC — Média e Alta 

\ 	1 
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ustavo Correia Silva ー  

Setor Cont白bil da Prefeitura 
ustavo Correia Silva 

Setor Contábil da Prefeitura 

Leandro Leandro sca renhas scarenhas 

1 S. 'ow 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
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 

3390.30.00 - Material De Consumo 

Fonte 
02 — Receitas e transferências de Impostos 
14 — Transferências de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar do dia 24 de julho de 2020, e de acordo com 
as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1 .058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
3.lPermanecem o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 
3.1Permanecem 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. 
3.2 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 Pogões BA, 23 de julho de 2020 

2) 一s 2) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324,0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 10912020 FMS SEGUNDO TEFtMO DE APOSTILAMENTO DO CONTFtATO N°109/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 10912020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM. APREFEITURAMUNICPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA D DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SALiVE E A 
EMPRESA ELETRICA BRAZIL COMERCIO 
DE MATERIAlS ELETRICOS LTOA 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA ELÉTRICA BFtASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES ・  BAHIA situada 自  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro,PoC6es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado oelo IIm. o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
rwnic叩ai， しUM A しUrRKi iしir~Pt) リU ト  UIML)U MUNIUirRL Uヒ  ，P&JL)ヒ， inscrito no 
CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado Dor Jorae Luis Santos Lemos. Secretario Municipal de 
bauae.00ravante aenominaao UUPIi iCAiRPIi t. e ao outro iaao a empresa ヒLヒ iNiCA 
blU iL UUMtMURJ Ut MIM tKiPdb tLt i NL Th LI LiA, pessoa juriaica os aireito privaao, 
inscrita no CNPJ n 09.060.758/0001 ・90, com endereo comercial AV. Deraldo rMndes, 311, 
Bairro: Brasil, Vitria da Conquista - BACEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Pregao Presencial no 03312019・SRP, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Aaostilamento tern por obieto o fornecimento de material de 
consiruao em geral, reieren田  ao iote lu ae acorao com as epecilicaao ao ヒaijai rreg加  
Presencial no 03312019・SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Sa"de deste Municipio, que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas data96es 
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 calamidade p自blica dos rnunic回os baianos integrantes da rela o 
constante do Mexo Unico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao CO 'diD-i 9; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Oirientria a seguir especificada 
1.4 Nividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sade ・  

CO切P-fl; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9amentaria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõ Es - BAHIA situada 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, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado empresa ELÉTRICA 
BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com endereço comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil. Vitoria da Conquista - BACEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTFtATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 033/2019-SRP, 
nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.1383/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cltusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Aoostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecitlcactio do Edital Pregão 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio, que sera necessario acrescentar uma atividade/projeto nas dotações 
no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora peb 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 municlpios baianos integrantes da relação 
constante do Anexo Onico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recurscs da Dotação Orçarnentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saiide - 

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

Unidade 
Orçamentária 

30700— Secretaria Municipal de Saúde. 
03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

At ividade/Projeto 

10.122.09.2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040— Gestão das Ações de Atenção 
10.301.09.2.041 — Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 
Complexidade 

P聾醜聾 R
ua: Cardeal da Silva, n75, cento, PDes Bahia, Fone: (77) 3431-4350 
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 	Rua: Cardeal da Silva, n° 75, canto, POydeS Bahia, Fone (77) 3431-4350 
, 

Sextakra 
24 de Julho de 2020 
22 ・ Ano ・ NO 875 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
22 - Ano - N° 875 Po96es Poções 

Di自rio Oficial do 

MUNICIPRO 
Diario Oficial do 

MUNICIPIO 

CERTIFICAいO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POQ5ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

10.122.09.2.068 — Earentamento da Emergência em Saúde - COVID-
19 

Elemento de 
Despesa 

3390.30.00 - Material De Consumo 

Fonte 
02 — Receitas e transferências de Impostos 
14 — Transferências de Recursos 

CL&JSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar do dia 24 de julho de 2020, e de acordo com 
as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previst島  no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

CLMJSULATERCEIRA~ DARATIFIC円 D 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi6es 田  tabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com まg corstantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLLJSULATERCEIRA~ DAS DISPOSI9OES 
3.1 Permanecem o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 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. 

CLAUSULASEGUNDA- PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar do dia 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 RATIFICAÇAO 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES 
3.1Permanecem 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. 
3.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secreterios e Setor contábil. 

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

Leandro Asajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 
1) 	  2) 	  
CPF: 	 CPF: 

P酵 ecs etesicá. 

 

Rua: Cardeal da Silva. n' 75. cento. Fbaes Bahia. Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva n° 75, centro, Rccões Baho, Fone: (77) 3431-4350 

Di自rio Oficial do 
MUNICIPIO 

Oficial do 
AMNION* Po96es Poções 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 

23 - Ano - N. 875 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 

23 - Ano - N° 875 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICACAO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 109/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 109/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO NO 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAIIDE E A 
EMPRESA ELETRICA BRASIL COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 109/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
poçõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ELETRICA BFtASIL COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Miinirinni CflM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. inscrito no 
' 	CNPJ sob o n。  11,113,324/0001 -52, com seae a Nua: uaraeai aa suva, wIり  ,b aurro:centro, 

CEP. 45.260-000. reoresentado Dor Jorqe Luis santos Lemos, secretario M unicipau ae 
Saロde.doravante denominado C ONTRATANTt, e ao outro uaao a empresa tLt i kIしM 
BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIGOS LIDA, pessoa jurunuca ae aureuto pruvaao, 
inscrita no CNPJ n。 09.060.75810001・90, com endere9o comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vit6ria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Preg自o Presencial n。  03312019・SRP, 
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 cl白usulas e condi96es seguintes: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs - BAHIA, situada a Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Ara* Mascarenhas, Prefeito 

• 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ELETFUCA 
BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 09.060.758/0001-90, com enderego comercial AV. Deraldo Mendes, 311, 
Bairro: Brasil, Vitoria da Conquista - BA,CEP 45025-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 033/2019-SRP, 
nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
constru9白o em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecifica9ao do Edital Preg自o 
Presencial n。  033/2019・SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Sa白de deste Municipio, que ser necess白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 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, especficos 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 Or9ament白ria a seguir especificada: 
1.4 Ativldade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de ・  

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da sequinte forma 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
construção em geral, referente ao lote 10 de acordo com as epecificação do Edital Pregão 
Presencial n° 033/2019-SRP em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio, que sera 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 ¡irk° deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente 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 inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentaria 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. 
03.07.01 — 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 
10.301.09.2.041 — Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042— Gestdo das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 

Complexidade 

Jornal Tribuna do Sertao ・  Edi9ao disponvel no site www.sertaohojeーcom・br/pubiicacoes Jornal Tribuna do Sertão - Ediyao disponivel no site www.sertaohoje.com.brIpublicacoes 
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10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-
19 

Elemento de 
Despesa 

3390.30.00 - Material De Consumo 

Fonte 
02— Receitas e transferências de Impostos 
14— Transferências de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar do dia 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 começa a contar do dia 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 
- 	2.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condic6es estabelecidas no Contrato 
w 	unginai que coiiairem com as constantes ao presente I ermo ae Aposillamento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSI96ES 
3.1 Permanecem o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixa arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 
3.1Permanecem o Foro da Cidade de Pogões, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer divides oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
3.2 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 Arm:4o 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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