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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 烏黒柳  

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RENOVA9AO 

MODALIDADE LICITATORIA: PREGAO PRESENCIAL No 02 1/2020 

DPIME!RO TERMO DE ADITIVO 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Educa9白o. 

DATA DA SOLICITACAO: 30 de julho de 2020 

OBJETO: Objetivando a aquisi9ao de material de limpeza em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educaりるo 

FUNDAMENTA9AO LEGAL: inciso II, do art. 57 e art 65 da Lei Federal n。  8.666/93 e 
suas altera96es 

JUSTIFICATIVA: Assim tamb白m, como para suprir as necessidades da referida 
Secretaria deste municipio, pelo fato que ainda h白  saldo do valor do Contrato, e que 
cumpriu-se o mesmo regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, 
para a continuidade das atividades, evitando assim, prejuizos para a popula頭o. Segue 
anexo c6pia do contrato 

CONTRATADO: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES ・  ME, pessoa juridica de 

direito privado, com endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, 

166 - Centro, Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

18.082.402/0001-48 

DATA DA DECISAO: 30 de julho de 2020 

DATA DO TERMO ADITIVO: 30 de julho de 2020 

VIGENCIA: 03/08/2020 a 20/09/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



「  
OBJETO: Objetivando a aquisi 含o de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal 
de Educa9ao 

AUTUACAO 

Aos 24 (vinte quatro) dias do m6s de julho de 2020 autuo o oficio requisitrio 

da secretaria e os documentos que adiante se ve. 

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

婆塑 

驚心鷲  
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足9挙6苔義ニ；l器晋器ニCIPAL DE POc6ES 
~ ‘ら一ー“月“戸ー“ ''." 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA"O 

ir poniptane* PEsRTE AFEDI 0TUDRAA BMAHU INAICIPAL DE POÇÕES 

lima go-a-n.10 ea-. . e.../ 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Po96es-Ba, 24 de Julho de 2020. Poções-Ba, 24 de Julho de 2020. 

MEMO no 131/2020 

Ao 

Setor de Licita,o e Contratos 

Prefeitura - Nesta 

MEMO n° 131/2020 

Ao 

Setor de Licitação e Contratos 

Prefeitura - Nesta 

ASSUNTO: Solicita,o de aditivo de prazo ASSUNTO: Solicitação de aditivo de prazo 

Prezados Senhores, Prezados Senhores, 

Estamos solicitando a realiza"o de aditivo de prazo do contrato 62/2020 entre a 

Secretaria Municipal de Educa9ao e a Empresa Erivaldo Gomes de Souza de 

PoC6es, referente aquisi弾o de material de limpeza em atendimento a Secretaria de 

Educa頭o, PP 21/2020, com inicio em 03/08/2020 e findando em 20/09/2020, 

destinado a atender a seguinte dota"o orament白ria 

Estamos solicitando a realização de aditivo de prazo do contrato 62J2020 entre a 

Secretaria Municipal de Educação e a Empresa Erivaldo Gomes de Souza de 

Poções, referente aquisição de material de limpeza em atendimento a Secretaria de 

Educação, PP 21/2020, com inicio em 03/08/2020 e findando enn 20/09/2020, 

destinado a atender a seguinte dote* orgamenteria: 

Unidade Orçamentária 03.06.01 	- 	Fundo 	Municipal 	de 

Educação de Poções 

Atividade Projeto/Fonte de Recurso 2034 - Manutenção da Educação 

Básica 

Fonte recurso: 

01 	- 	Receita 	e 	Transferências 	de 

Impostos - Educação 25% 

2030 - QSE - Quota Salario Educação 

04 	- 	Contribuição 	ao 	Prog. 	Ensino 
Fundamental - Salário Educação 

Elemento de Despesa 3390.30.00 - Material do consumo 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

\ii,、雷R嘉M為さe稲  
Setret白flo Municipal de Educa 白o 

------, 

• Lk tveiv• ip., i 	...)Cii. 
`? n Rothi'M iráttle Ma 

Setretário Municipal de Educareio 

Rua da It'tia, 148一  Centro 
e-mail: smecp@oi.com.br  TeL/fax: (77) 3431-5815 / 5816 
Rua da Itilia, 148 - Centro 
e-mail: smecp@oi.com.br  Tel./fax: (77) 3431-5815 / 5816 
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A 
SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR CONTABIL 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Educa9ao, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto a existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  
respectiva despesa - Objetivando a aquisi9ao de material de limpeza em atendimento a 
Secretaria Municipal de Educa9o 

Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DO SETOR CONTABIL DO SETOR CONTABIL 

PARA: GAB!NETE DO PREFE!TC 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, corn a urg白ncia solicitada, posto que ha disponibilidade financeira e 
or9ament自ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Or9ament自ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita9白o ser自  custeada 
pela UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme tabela abaixo, visando a objetivando o fornecimento 
de f6rmulas farmac6uticas s6lidas, liquidas e semi-s6lidas para atender a Secretaria Municipal de 
Ed ca戸od‘、。晦 M 'ri ir'p c 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e 
orgamentaria com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orgamentaria, sendo que a despesa decorrente da presente solicitação sera custeada 
pela UNIDADE ORQAMENTARIA, conforme tabela abaixo, visando a objetivando o fornecimento 
de formulas farmacêuticas solidas, liquidas e semi-solidas para atender a Secretaria Municipal de 
Eritra0o deFteinictic. 

UNIDADE 03.06..01 — Fundo Municipal Educação de Poções. 

ATIVIDADE 2'030 — QSE — Quota Salário Educação. 
2.034 — Manutenção da Educação Basica 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de consumo. 

FONTE 01 — Receitas e Transferências de Impostos — Educação 25% 
04 — Contribuição ao programa ensino fundamental — Salário Educação 

Po96es - BA, 24 de julho de 2020 Pogões - BA, 24 de julho de 2020. 

Atenciosamente Atenciosamente, 

細 Correia Silva 、ノ  oeior L.ontaoli 
4)Correia Silva 

, 	Setor Contabil 

S 



scarenhas 
ipal 

【  

S 

S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

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 Secretaria Municipal de Educa車o. considerando a necessidade objetivando a aquisi9ao de 

material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de Educa叫o 

Por isso solicito parecer quanto a possibilidade legal para confec9o do de aditivo ao referido 

contrato, com base na legisla9do vigente. 

Aguardamos a vossa aprecia9ao e aprova恒o se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 24 dc julho de 2020. 
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ESTADO DA BAHIA

LABQfl  

PARECER JURlDICO 

Motivo: Aditivo de Prorroga9'o de Prazo de Vig6ncia Contratual Contrato n.62/2o2o 
Contratada: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES 
Objeto: Termo aditivo de prazo ao contrato no62/2o2o para a aquisi車o de material 
de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de Educa車o deste municipio. 

TEOR DA CONSULTA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado pela 
Secretaria Municipal de Administra9o e Planejamento acerca da regularidade 
do Termo aditivo de prazo ao contrato n。62/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE 
POc6ES, para a aquisi9ao de material de limpeza em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educa車o deste municipio. 

O pedido foi instruido com a solicita9o e justificativa do Secrethrio 
Municipal de Educa恒o, fundamentando o pedido para a Aditivo de Prorroga車o 

de Prazo de Vig6ncia Contratual. Foi informado que a prorroga戸o de Vig6ncia 

sera de 03/08/2020 at6 20/09/2020. 

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicita 五o ora 
formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II,§ 20 da Lei 8666/93 
que assim determina: 

Art. 57. A dura車o dos contratos regidos por esta Lei 
ficar' adstrita a vig6ncia dos respectivos crditos 
or9amentarios, exceto quanto aos relativos: 

ii -a presta9ao de servi9os a serem executados de 
forma continua, que poder言o ter a sua dura車o 
prorrogada por iguais e sucessivos periodos com 
vistas a obten車o de pre9os e condi加es mais 
vantajosas para a administra9五o, limitada a sessenta 
meses; (Reda車o dada pela Lei no 9.648, de 1998) 

§ 20 Toda prorroga車o de prazo dever自  ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. 

Cabe frisar ainda que os principios aplicados as licita96es s五o 
reflexos dos principios do Direito Administrativo, essencialmente normatizado 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

iiJラ  ESTADO DA BAHIA10ES6 " em sua estrutura. Ao selecionar particulares para a presta9 o de 

servi9os, a administra9o n五o pode nunca se escusar da observa恒o desses 

principlos. 

Neste sentido, a Constitui恒o Brasileira consagrou alguns 

princpios norteadores da administra車o p6blica: 

Art. 37. A administraao p"blica direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da Uni'o, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municpios obedecer aos princpios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte; 

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe a prorroga車o de prazo, sem aditamento de seu valor, e a 

possibilidade juridica resta amparada no art. 57, II,§ 2。  da Lei 8.666/93. Tem- 
se um contrato assinado vinculado ao Pregao Presencial n 021/ 2020, reterente a 
aquisi9ao de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de 

Educa9五o deste municipio, podendo ser renovado mediante acordo 
entre - as partes, mantidas todas as condic6es ora pactuadas e nos 

limites da legisla9五o pertinente. 

No condizente a dura車o, uma nova prorroga車o pelo periodo 

informado, 6 perfeitamente aceit自vel, tendo em vista que seria um contra- 

senso prorrogar at sessenta meses, no seria razo自vel subordinar a 

Administra9o ao dever de estabelecer periodos id6nticos para vig6ncia. 

LoEo. compactuando com o principio da Vincula車o ao Instrumento 
Convocat6rio, que aduz que 6 o edital do certame licitatono que ira reguiar a 
atuacao tanto da administra車o p丘blica quanto dos licitantes, inclusive 

mencionado no art. 30 da Lei de Licita如es, e entatizaclo pelo art. 41 cia mesma 

lei aue disp6e que "a Administra車o n五o pode descumprir as normas e 

condi96es do edital, ao qual se acha estritamente vincuiaca, e, amua 
que nao tenha sido previsto expressamente a possibilidade de renova 五o no 

referido contrato, mas nao se notando qualquer prejuizo ou encargo para o 
Municipio em decorrencia desta renova車o, e diante da justificativa 

apresentada pela administra車o, opino pela possibiliclaue ae reaiiza9ao 
do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II,§ 2。  da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po 。es/Bahia, 24 d Julho de 2020 

YANNE MA 1YANNE MA S',, MATOS 

ASSESSORA JURID!Ct\. OAB/BA 51735 

Pa da Bandeira.02 - Centro-Po加eS/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5605 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Cahinete do Preieito 
Para: Comiss豆o de Licitag'o. 

C) Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisar o 

pedido da secretaria dc Secretaria Municipal de Educa9ao. j自  consultado o Setor Contabile corn base 

no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que opinou favorvelpelo aditivo contratual, uma vez 

que a necessidade e amparo contratual, possibilita ao ente phblico executar essa aao. visando a 

Objetivando a aquisi9{io de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal de Educa頭o 

Autorizo a Comissao proceder a abertura do procedimento Legal de licita9o com base na legisla9o 

vigente apontado no parecer juridicoinciso II, do art. 57 e art 65 da Lei Federal n。  8.666/93 e suas 

altera96es. oriundo do processo administrativo n。  146/2018e seus anexos 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2020 



くコ DLに二茄るF二）  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

n 

DOCUMENTA9AO 

! 



諮5馬［l恐含恕艦黙認誌OcoES 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000338/2020 

Nome/Raz白o Social: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES ・  EPP 

Nome Fantasia: 	GASO FRIOS E EMBALAGENS 

C6digo Contribuinte: 394701 	 CPF/CNPJ: 18.082.402/0001 ・48 

Endere9o: 	 RUA SGT MOR RAIMUNDO G. DA COSTA(Iado direIto), 166 CASA 
SANTA RITA PO9OES - BA - CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa"o: 
'""""""""""""""""""""""""“……‘"’~………“"""""""""”●●●●”●”，"""","""""“✩“士 

●●””""”●●●●●曹●●●●●●●●●’●●曹 	 *** 	****● *fl**************************fl* 	 *** *A5AA"AA 

●、“' 	 ""”●●●●●●●●●”女●●●●●●”✩✩●●●●曹脅●●●●●●●●●’●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●●‘‘●●●●“、 	 *-AASAAAAASAAS 

…… 	 ……………………“……‘……青‘""""""”曹●●●●●●●●●脅●●●●●士●●’”●●●●●●●●AAAA&AAAAAASSSSAAA SA-"" 

*****SSA AsA_.. ****** 	 *** ********* ***************************** **.********* 

Esta Certid自o foi emitida em  23/07/2020 	com base no C6digo Tributrio Nacional, lei n。 5.172/66 

Certidao v白lida at: 21/10/2020 

C6digo de controle da certid白o: 2100026018 

川棚II 
Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo. 

",.．' 

* 

~II 



GO'TRNO DO ESTADO tk BAHR 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid喜o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

.、三mitda pars os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certid白o N: 20201585523 

=AZAコ soこは‘ 

l ERIVALDO GOMES DE SOしLA DE POCOES 

IN SCRL CAO 三STAD U AL 	 CNPJ 

08.825.943 
	

IS.082.402/000I-48 

月ca conげcado qie :昌c constam, 敏ea presente data. pend6ncias de responsabdidade da pessoa fsica ou juridica acima 
dentiflcada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid巨o engicba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexist白ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Olvica 

Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Eazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriorniente 

Em識ca emJミこ三 202コこon加「me Portaria n。 9 1 8/99. sendo v白lida por 60 d白s, contados a partir da data 口e sua 

ernissao 

. ． ‘で三、ニニニ一こ三二三Bで三ニここv話E、TC PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORiAS 
FAzENDAR:As Ot. VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:/Iwww.sefaz.ba.gov.br  

、 言 ida coma apresenta;邑c conjunta co cart自o origina de nsch9自o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

P'eina]de I 	 RelCertidaoNectiv,.n 



21/07/2020 

畿  

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: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES 
CNPJ: 18.082.40210001-48 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
n'o constam pend6ncias em seu nome, relativas a crditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insczi9es em Divida Ativa da Uni'o (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidao 白  vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg百os e fundos pロblicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa"o do 
sujeito passivo no 含  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei nロ  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 16:37:47 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at' 17/01/2021. 
C6digo de controle da certidao: E95A.A067.23A5.034F 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

1/1 
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FODER JでDlこlAB工○
二J8つIこA D○  TRABAIH:) 

CERTェDAO NEGAT工VADE D血RITOS TRABALH工STAS 

None: ERIVALDO GOMES DE SOTJZA DE POCOES (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 18.082.402/0001-48 
Certidao no: 16602242/2020 
ExpediCao: 21/07/2020, a s 16:48:28 
Validade: 16/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Cer七1nca-se que ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES (MATRェZ E FェLェAェ5), 
a 	inscrito(a) no CNPJ sob o n。  18.082.402/0001-48, NO CONSTA do Banco 
~ 	Nacional ce Deveaores Trabalhistas. 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

● ェNFOPNA叫o ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obrigac6es 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados en lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr6via. 



CAIxA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade' 
doFGTS-CRF 

Inscri''o: 18.082.402/0001-48 
Raz'o Social王RIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES ME 
Endere'o: 	PC DO MERCADO 80 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

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

O presente Certificado n'o servir' de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuiC6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Vaiidade:08/07/2020 a 06/08/2020 

Certifica''o N"mero: 2020070808471885257245 

Informagきo obtida em 21/07/2020 17:04:54 

A utilizagきo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagきo de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

n 

PARECER DA COMISSAO 

~・ 



Objetivando a aquisi9白o de material de limpeza em atendimento a Secretaria Municipal 
de Educa9白o Objeto 

ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES - ME, pessoa juridica de direito privado, 
com endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, 166 - Centro, 
Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.082.402/0001-48 

Contratada 

Encaminhamos os presentes autos, aco 
do contrato ロelo Sr Prpfeitn na fnr・ー Hっ I ni 

Po96es BA, 28de julho de 

p?recer, para fins de decisao erenova9o 

l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

PARECER DO ADITIVO DO CONTRATO NO 062/2020 FME 

Modalidade de Licita9ao 	N"mero 
PREGAO PRESENCIAL 	021/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Preg白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada conforme PORTARIA No 001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
instru9白o de processo de aditivo, com base nas Leis n。  6.666/93, modificada pela Lei 
no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, e levando em considera9白o na 
nciso II, do art. 57 e art 65 da Lei Federal no 8666/93 e suas altera96es e no parecer da 
Procuradoria Juridica deste Municipio opinando pelo ADITIVO, justificando-se: Assim tamb白m, 
como para suprir as necessidades da referida Secretaria deste municipio, pelo fato que ainda h自  
saldo do valor do Contrato, e que cumpriu-se o mesmo regularmente, motivando, dessa forma, o 
ADITIVO DE PRAZO, para a continuidade das atividades, evitando assim, prejuizos para a 
popula9白o. Segue anexo c6pia do contrato.Contratado: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE 
PO9OES - ME, pessoa juridica de direito privado, com endere9o comercial na Rua Sargento Mor 
Raimundo G. da Costa, 166 一  Centro, Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
18.082.402/0001 -48 Vigencia: 03/08/2020 白  20/09/2020. Ap6s an白lise profunda sobre a renova9白o 
em fomento, ressaltando ter sido dada a devida importancia ao fato de que o pre9o apresentado 
esta condizente com os praticados no mercado ou ainda que o prazo do termo atende-se a 
expectativa do solicitante. Devendo, pois, ap6s a devida decis白o pelo chefe do Poder Executivo, do 
nosso parecer, proceder a publica9白o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados 

Jo o PedroR ei do Nascimento 
rresiaenie 

 

Mar記脊稽冠7了 oca一  
Membro 

Celこte Meira Pereira 
Membro 

 

   



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

~ 

DECISAO DO ADITIVO 

・  



Po9うes - BA. 30 de julho de 2020. 

Leandr血  ajo M t.we11has 
O IVIUHI.UJJUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO 

DECISAO DO ADITIVO DO CONTRATO N。  062/2020 FME. 

O Prefeito Municipal de Po96es. - Bahia. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as frmalidades da inciso II, do art. 57 e art 65 da Lei Federal n。  8.666/93 e 
suas altera96es e parecer Juridico e tambm pela motiva車o da Secretaria Municipal de Educa恒ono 
uso de 、り rE 9' rih ・ 6り八es LgH、  mい  o CONTRATO N。  062/2020 FME. oriundo PREGAO 
PRESENCIAL n。021/2020 - Objeto: Objetivando a aquisi9ao de material de limpeza em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educa恒o 

Ciente do cumprimento dos trmites das referidas leis, autorizo a Renova弾o ao Contrato n。  062/2020 
トME. Icndo corno contrata a empresa: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES - ME. 
pessoa jurIdica de direito privado. com  endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da 
Costa. 166 Centro. Po96es - BA. CEP 45.260-000. inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.082.402/0001-
48 Vigencia: 04/03/2020 a 3 1/05/20120 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

A o 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo. remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autorizaりao deobjetivando o fornecimento de frmulas farmac6uticas s6lidas, liquidas e 
semi-s6lidas para atender a Secretaria Municipal de Educa叫o deste Municipio. e posterior quita9o 

Gabinete do Prefeito. 30 de julho de 2020. 

Leandr ー  Mas$arenhas
' K - . ' I wi uni ci vai 

e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N。  062/2020 FME 
VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL N.o 021 /2020  

CONTRATANTE: PREFFITUPA Mu」NICIPAL DE POGOES - BAHIA 

CONTRATADO: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES - ME, pessoa juridica de 
direito privado, com endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, 166 
ー  Centro, Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n。  18.082.402/0001- 
48 

OBJETO: Objetivando a aquisi9白o de material de limpeza em atendimento a Secretaria 
Municipai de Educa9白o 

FUDAMENTO LEGAL - inciso II. do art. 57 e art 65 da Lei Federal no 8.666/93 e suas 
altera96es 

JUSTIFICATIVA - Assim tamb白m, como para suprir as necessidades da referida 
Secretaria deste municpio, p&o fato que ainda h白  saldo do valor do Contrato, e que 
cumpriu-se o mesmo regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para 
a continuidade das atividades, evitando assim, prejuizos para a popula9白o. Segue anexo 
cbpia do contrato 

PRAZO: 03/08/2020 a 20,0912020 

$ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

TERMO DE ADITIVO 

$ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

COPIA DO CONTRATO 
ORIGINAL 

I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA9AO 
30.593.166/0001-20 

CONTRATO 62/2020 FME 
CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POCOES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO E A EMPRESA ERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE PO9OES - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato reoresentado 
peio um. L eanaro A raujo Mascarennas, vreieito Municipal, com COPAKTICIPAgAO DO FUNDO 

a 	MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME, inscrito no CNPJ sob o no 30.593.166/0001・20, com sede 白  
ー 	Nua tjoes uaimon, 1i-4b, uentro, F'o9oes, UA, GEP 4b2b0-UOO, Brasil, representado por Yuri 

Rocha Meira Magalh白es, Secret自rio Municipal de Educa9白o, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES ・  ME, pessoa 
juridica de direito privado, com endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo C. da Costa, 
166 - Centro, Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n。  16.082.402/0001-48, 
aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9百o na modalidade Preg白o Presencial n。  
021/2020, 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 de Fornecimento, mediante as cl自usulas e 
condi96es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a aquisi 白o de material de limpeza em atendimento a 
Secretarias deste Municipal de Educa9白o, conforme descri96es da Ata de Registro de 
Pre9os n。  /2020 do Preg自o Presencial n。  021/2020 

§1。・  A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9自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 ulteriores altera96es 

§2。ー  A presente contrata9白o est台  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Preg含o Presencial n。  021/2020, com base no, do art. 11, da Lei no 10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO E ENTREGA 

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

a) De 01 dia, a partir da solicita9ao da Contratante do lote, semanal para os 
itens pereciveis 

b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que estao no Termo de 
referncia e no termo de Aceita9白o Anexo IX 

c) Os produtos objeto deste Contrato -ro fornecidos em embalagem adequada 

- O Regime de Execu9自o do pr;.ente Contrato 白  de Pre9o por item, em 

一 FONE/EM (77) 3431-5820 



UA S MUNICIPALoesBandeira, 02 EN ROー  P. es - Bahia - FONE/EM (77) 3431-5820 Po 

pt,e__,aa ら  pw'a ・ノ・・・／ すごソ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA9AO 
30.593.166/0001-20 

obedincia ao Edital do Preg白o Presencial N。  021/2020 e seus Anexos, que a este 
integra, independentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, 
e suas altera96es introduzidas pela Lei Federal N。8.883/94 

ー  A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, nao eximir 
自  contratada de total responsabilidade na execu9ao do contrato 

§ o nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se 
concretizar ap6s adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, 
inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da Lei8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 ・  O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 31 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 QUARTA - PRE9O, CONDI96ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

O Pre9o Total para a entrega do objeto ser自  de R$ 10.000,O0(dez mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do 
Pregao Presencial N。. 021/2020 e da Ata de Registro de Pre9os no/2020 

4.2 - O pagamento efetivar-se-白, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at6 30 
(trinta) dias, contados a partir da expedi9白o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de 
acordo com as especifica96es; 

§ 10 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est百o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste 
instrumento 
§ 2。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 

S 	documento ser imediatamente devolvido para substituicao e/ou emiss白o de Nota de Correcao 
icanao estaoeieciao que esse intervalo ae tempo nao ser白  considerado para efeito de qualquer 

reajuste ou atualiza9自o do valor contratual 

4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust自veis 
4.4 - Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poder白o sofrer revis6es objetivando manter 
o equilibrio econ6mico financeiro pela varia9ao do custo da produ9ao - efetivamente comprovado 
pelo fabricante do produto ー  at白  a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o 
art.65, letra "d" da Lei Federal n.o 8.666/93 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr百o por conta dos recursos da Dota9自o 
Or9ament自ria a seguir especificada 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: 



CENT CENT Bandeira Bandeira ー  Po6es - Bahia 一  FONE/EAX (77) 3431 -5820 - Poras - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 PPIEPETURA floco賛  
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6.2 - DA CONTRATANTE: 6.2 - DA CONTRATANTE: 

qoarnF‘・‘・・”りw・・メ・・・ノ  arra fiara /nitro/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA9AO 
30.593.166/0001-20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
30.593.166/0001-20 

UNIDADE 03.06..01 — Fundo Municipal Educação de Poções. 

ATIVIDADE 2'030 — QSE — Quota Salário Educação. 
2.034 — Manutenção da Educação Básica. 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de consumo. 
FONTE 01 — Receitas e Transferências de Impostos — Educação 25% 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1-A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
6・ 1・ 2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons自vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execucao deste Contrato, bem como. celos 

, 	encargos traoainistas, previaenciarios, tiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a eles n白o se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6・ 1・ 3 ・  A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9自o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir自  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescisao administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es 
de habilita9白o e qualifica9ao exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 
6・ 1・ 8 - comunicar 自  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 

一 	maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verificaCao do fato e apresentar os documentos 
w 	para a respectiva aprova9ao, em ate b (cinco) aias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 

sob pena de nao serem considerados; 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execuçâo deste Contrato, bem como, pelos 

• encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados A 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou 
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaçâo ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabifidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTFtATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisdo administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n° 
8.666/93. 
6.1.8 - comunicar Prefeitura Municipal de Poções Bahia os eventuais casos fortuitos e de forga 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Citeis ap6s a verificação do fato e apresentar os documentos 

• para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 
sob pena de não serem considerados; 

6.1.9 ・  Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referência e Ata de Registro de Preços; 

Par白grafoo nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Uni百o e Tributos 

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

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal0s) e/ou fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto A Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto A Fazenda Federal, referente A Divida Ativa da União e Tributos 

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

今  



s~Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5620 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
30.593.166/0001-20 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6・2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 - Poder a fiscaliza9ao ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

CLAUSULA S'TIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser百o levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P自blica e a reincid6ncia na pr白tica do 
ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas previstas na Lei 

	

S 	Federal n。  9.784/99 
,.1・ 1. Aovertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n巨o acarretem prejuizos graves ao 
Municipio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.o8.666/93 e n.o 
10・ 520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
7・ 1.3. A inexecu9'o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, sujeitar 
o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da infra9白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 
obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat自rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9ao dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parcela fixa 
in心ai; 

	

- 	0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subseauente ao 
e trigesimo 

7・ 1・ 3.1. A multa a que se refere este item n含o impede que a Administra9自o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7・ 1・ 3.2・  A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso 
7・ 1・ 3.3・  Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 
responder白  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia,a Administra9ao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 
7.1.3.5. As multas previstas neste item nao t白m carater compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas 
7.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspensao temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Admi ra9昏o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 

?t. P*EVEITURA fl MUNICIPALCOC$ Bandeira, 02 CE 
F・・・・・-do声一電・戸‘・。ノ  



Bahia - lONE/FAX (77) 3431-5820 

PREFEITURA MUNICiPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
30.593.166/0001-20 

7・ 1.5. Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni 白o ou 
at白  que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni9且o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1. ー  A rescis白o podera ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar自  a sua resciso imediata, 
com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores altera96es, sem 
prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8・ 3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 

	

a 	contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconneciao petas partes os aireitos aa Aclministra9ao Fublica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera加es 
8・ 4・・  Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 自  empresa contratada, com antecedencia minima de 30 
(trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha dado 
causa e aos pagamentos devidos pela execu9百o do CONTRATO at白  a data da resciso. 
8.5 - Da rescis百o do CONTRATO pelo n百o cumprimento de CL USULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados da 
intima9白o do ato 
8.6 ・  Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9白o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 

9・ 1 ・  Serao de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 

	

- 	estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

	

w 	executaao por eia; 
9・ 2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9白o deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9白o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 ・  Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9百o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser白  permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 - As importancias devidas pela Contratada serao cobradas atrav白s de processo de execu9自o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extraju・  icial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9百o ou compensa9白o de cr白ditos, sempre q - possive! 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

PPREFEITURA fl MUNICIPALOCOCS Bandeira, 02 1 CENTROー  P 
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Testemunhas 
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CPF: 

興  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA9AO 
30.593.166/0001-20 

   

   

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do presente Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme 

Po96es/Bahi- 8 de junho de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

PUBLICA9OES 
DA DECISAO 

E 
EXT  RATO  
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Diurin ( )ticial (k 

MUNICIPIO Po96es 
Sexta-feira 
7 de Agosto de 2C20 
18-Aro -N.894 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 62/2020 FME 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 
VINCULADO CONTRATO Ne 62/2020 FME, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PO'6ES COM COPARTICIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA9AO-FME E 
A EMPRESA ERIVALDO SOMES DE SOUZA 
DE POCOES - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito p"blico, CNPJ 
corn sede na situado na Pra'a da Bandeira, 02-CENTRO - Po'6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, 
inscrita no CNPJ sob n,9 14242200/0001-65, neste ato representado pelo llm.9 Leandro Araujo 
Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCA9AO-FME, inscrito no CNPJ sob o no 30.593.166/0001-20, com sede 白  Rua GOes 
Calmon, 13-45, Centro, Po"es, BA, CEP 45260-000, Brasil, representado por Yuri Rocha 
Meira Magalh白es, Secret自rio Municipal de Educa"o, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE PO96ES ・  ME, pessoa 
juridica de direito privado, com endere9o comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da 
Costa, 166 - Centro, Po96es - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n。  
18.082.402/0001-48, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita戸o na modalidade 
Preg巨o Presenclai ri0 021/2020, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento 
mediante as clausulas e condi96es seguintes 

I-I CLAUSIJIA PP!MflRA りO OBJETO 

( ) Presonte tent,.' 	いり  OHI e o riいいト cio a prorroga9白o de prazo do Contrato n。  
62/2020 FME. objetivando a aquisi9ao de material de limpeza em atendimento a 
Secretarias deste Municipal de Educa9白o, conforme descn96es da Ata de Registro de 
Pre9os n。047 12020 do Preg言o Presencial n。  021/2020 

II - CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

O prazo ao Contrato origin自rio sob n2 6212020 FME, atraves do PRIMEIRO Termo Aditivo de Prazo 
ter' vig6ncia do dia 03 de agosto de 2020 e findando em 20 de setembro do mesmo ano 

III - CL USULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

O presente termo aditivo se justifica por ainda ter saldo no contrato para prorroga戸o de sua vigencia, 
uma vez que, o prazo do contrato crgin'rio n'o foi suficiente para a conclus百o do objeto em tela, 
considerando ainda, que a Lei 8.666/93 e a suas altera96es posteriores permite no seu artigo 58 c/c 
com o art. 57, inciso II, e paragrafo 420 art. 65, II, b,§ 1g. assim tamb'm, corno em foco na Lei Federal 
ri2 4.320, de 17 de mar'o de 196'l, no artigo 62 ainda explica que "o pagamento da despesa s6 ser白  
efetuada quando ordenado o pos sua regular liquida9言o", e no artigo 63 acrescenta que, "§ 22 A 
liquida戸o da despesa por fornecimentos feitos ou servios prestados ter' por base: I - o contrato 
ajuste ou acordo respectivo", regularmc-nta, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a 
continuidade das atividades, evitando assim, prejuizos para a popula戸o. Segue anexo c6pia do 
contrito 

Pじぐ6醜  

 

Secrslar;a Municipal de Educa"o, Rua da IIIia 148- centro,( 17) 3431-581 5/5816 

CERTIFICA AO DIGITAL: PIHD2AXCXG6FOI/SJFOIMG 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA9AO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

IV - CL USULA QUARTA~ DA DOTAいO ORAMENTARIA IV - CLAUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

UNIDADE 03.06..01 — Fundo Municipal Educação de Poções. 

ATIVIDADE 
2

- 030 — QSE — Quota Salário Educação. 
2.034 — Manutenção da Educação Básica. 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de consumo. 

FONTE 
_LO4 

01 — Receitas e Transferências de Impostos — Educação 25% 
— Contribuição ao programa ensino fundamental — Salário Educação 

V ・  CLAUSULA QUINTA DA RATIFICAAO V - CLAUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condi6es estabe!ecidas no Contrato Original que 
coNdirem corn .c ccnst,】 n,tos do prosente Termo Aditivo 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que 

colldirem corn ds const.r.tes do presente Termo Aditivo. 

VI- CL USULA SEXTA - DO FORO VI- CLAUSULA SEXTA - DO FORO 

6.1- As partes elegem o Foro da Cidade de Po'6es - Bahia, que prevalecer' sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do presente Contrato, das 
testemunhas 

6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em tr's vias de igual 

teor, na presen'a de testemunhas abaixo arroladas. 

6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções - Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das 
testemunhas. 

6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual 

teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. 

Po'6es - Bahia, 30 de julho de 2020 Poções - Bahia, 30 de julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal 

Contratante 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito Municipal 

Contratante 

Vuri Rocha Meira de Magalhes 
Secret自rio Municipal de Educa戸o 

Contratante 

Yuri Rocha Meira de Magalhães 
Secretário Municipal de Educação 

Contratante 

ERIVALDO GaMES DE SOUZA DE POCOES - ME 
CONTRATADA 

ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE poçõEs - ME 
CONTRATADA 

TESTEMUN NAS TESTEMUNHAS: 

1 1 2 2 
CPF CPF: CPF CPF: 

P6ぐ6醜  PtiOtits 
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Secretaria Municp司 de Educ的ao. Rua da 紬“148 Cent「ロ（77l 3431 -581 5/5815 Secretaria Municipal de Educacão. Rua da Italia. 148 - Centro (77) 3431-5815/5816 

F) I arm （所cial tIIJ 

MUNICIPIO 
nianc )1-4Jai de 
MUNICIPIO Po96es Poções 

SexIョ kra 
7 de Agosto de 2020 

19-Ano -N.894 

Sexta-teira 
7 de Agosto de 2020 

19 - Ano - N° 894 

CERTIFICA9AO DIGITAL: PIHD2AXCXG6FOI/SJFOIMG 

Esta edi9百o encontra-se no site oficial deste ente 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PIHD2AxCxG6F0i/SJFONG 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
~ 

CONTRATO No 062/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
No 078に019 ・ SRP 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

MATERIAL PARA EXPEDIENTE 

P聾  fl MUMICIPALwicoes 
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Pra9a da Bandeira 02一  Centro - Po加es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No062/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material de 
expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es constantes referente ao Edital Pregao Presencial n。  078/2019 de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

腐  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PPREFEiTURA6 MUNICIPAl.wooes 
多ー口・ロら,”α ・ノ・・可  

Pra9a da 日andeira, 02一  Centro - Po9aes - Bahi日・ FONE/FAX (77) 3431-5820 



PRE}EII'URA MUNICIPAL DE PO、OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 194/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saude, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaROSANlLZA PEREIRA DE SOUZA, 
inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente ao Preg昌o Presencial n。  078/2019, cujo 
objeto 白  o fornecimento de material de expediente em atendimento as necessidades da 
Secretaria de Saude deste Municipio, contrato este sob o n。  06212020・FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atravs do Decreto no lo de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821 .766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade p自blica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser白  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos a 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 Emergencia em Sa"de- COVID-1 9 

Na certeza de vossa compreensきo, elevando nossos votos de estima e considera"o, 
si thsrr v口mn-nnc 

Atenciosamente, 

J'xWW ・町flos Lemos 
Sec. Munid・ ‘I de Sa 由由A)C6●s 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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  existncia de recursos or9ament自rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material de 
expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es constantes referente ao Edital Preg白o Presencial n。  078/2019 de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal no lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso 
de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

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

Gabinete do Prefei C 05 de maio de 2020 

PPRLVEITURA fl MUNICIPAL?ooes 

 

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

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Oramentria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser自  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmaceutica 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - COVID-19 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
FONTE 02 - Receitas e transferencias de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

.pt、 C き伽  
siavo uorreiab iiv 
Setor Cont白bil 

2PR!F!ITIflA MUNICIPALQoes 

,",イq" para a povoノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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ロde, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas ・  QDD, para fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste 
Municipio, conforme descri96es constantes referente ao Edital Preg白o Presencial n。  
078/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do 
Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por 
Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 
p白blica decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita an白lise e parecer t6cnico 
consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento 
de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

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

Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  062/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em conson含ncia. 

Gabinete do Prefeito O de aio de 2020. 

Leandr ・ Sjo Mas arenhas 
o Municisal 

PPflFEITURA MUNICIPALwocoes 
「ー岬4"dら・・,直・戸f・．ノ  

 

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



・ 輿  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
電醜ま町 

護島う  ESTADO DA BAHIAei tABQg 

PARECER JURiDICO 

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

ASSUNTO: Aposti078/2019, celebrad器nto do contrato resultante dotre a Prefeitura Municipal de器I7課こ 

● ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, para a incluso de ativiaue,' projew itua

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

fornecimento de material de expediente para a - Secretaria ue ' auae aeste 

municipio, conforme DECRETO municipal n 10, de 05 de maio ae 2020, que 

abre cr6dito extraordin白rio por excesso de arrecadla9a9 para aりoes ue 
enfrentamento de calamidade p白blica decorrente cio coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
一ー；ー、＋一  ”oハハ。ノ。nりn nrilln jn i .-. - re .-五 'n-.'ncnnni.I no aDostilamento ao contrato nuo92/2o20, oriunuo uo pieau ptocin.saz is 

oス2/2o1q, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Po9oes e a L mpresa 

	

一 	DflQAMTT 7A PPRPIRA lw SOUZA.D an a inclusao de atividade! projeto nas 

	

W 	dotac6es no quadro de detalhamento de despesas (QUO), cujo objeto e o 
fornecimento de material de expediente para a Secretaria de saucie cieste 
municipio, conforme DECRETO municipal n in, de o5 de maio de 2020, que 
abre cr6dito extraordinario por excesso de arrecada95o para a中es de 

enfrentamento de calamidade p6blica decorrente do Coronavrus. 

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

estabeleceu expressamente as situa加es que ensejam modifica車o da rela9ao 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais, 

6 sabido de que h自  a regra de que toda e qualquer altera9ho promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po'6es/Ba - Fone(77)3431 -5800 ・  Fax (77)3431 -5805 



嵐  

● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

TT:1う  ESTADO DA BAHIAiuU LABOR) da expedio de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou 

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

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

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

§80 varia95o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9ament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, no caracterizam altera9ao do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

Nessas condic6es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em aue este 6 ltimo se ocupa da formaliza9ao das altera9oes nas ciausuias 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em Tace ua 
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. 6i, paragrafo 丘  nico, da Lei no 

8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevancia sobre 
as quais 6 rg五o podera decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, ve-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota95o or9ament自ria ao contrato de n丘mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far' frente a futura despesa 

Pa da Bandeira,02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(7fl3431 ・5800 ・  Fax (77)3431-5805 	
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賞 PREFEIESTADOin cuando翼器PAL DE P0nrocesso admi鴛 tat 

(art. 7S,2 e, III, c/c art. 38, caput, c/c art. no cia Lei ir' o.ouw J3ノ 

鷲議難鷺鷺蕪 
 

exigir celebra車o de termo actruvo 

;；慧 Ante o exposto, 1ev;delineados opino pela posapostilametlto ao contrato鷲conta os argumentos jurdicos acimale de realizao do termo de2/2020, nos termos do artigo 65, 8 

da Lei 8.666/93. 

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

YANNE MACEDO 1*TOS 

ASSESSORA JURIDICA - OABノI3A 51735 

● 

Pa. da Sandeira,02 - Centro-Po96eSIBa - Fone(77)3431 .5800 - 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 

~ 	representaao peio um." Leanaro A rauio Mascarenflas, vreteito MuniciDal. denominado 
しUNiPRiM1it 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 disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94. oriundo da 
rrctuハu t-'tctbttNUi/-\L n、J uIaノzuis -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 generos 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri9oes do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
uespesas, ae acordo com a necessidade atual para processo de Daaamento 

a 	 atraves ao uecreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
w 	 txtraorainario por ヒ  xcesso de Arrecada9ao para custeio das ac6es de 

enirentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVlD-19: 
1.1 benao que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens 

iistaaos em anexo, especiticos a s aC6es de combate ao COVID-19: 
1.4 ts aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
aos recursos cia Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada: 

1.4盟viaaaewroJeto:1u.1n.o9.2.ffi8 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sade- COVID-19: 
1・5Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manuten9o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2,040 - Gesto das Ac6es de Atenr.角n R証i 

PPUFIITURA fl MUNICIPALwocoes 
タ“・ー可冒“”一可  O p00．ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.302.09.2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID-19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
FONTE 02 - Receitas e transferncias de Impostos 
14一  Transferncias de Recursos 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
a 	3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condic6es estabelecidas no 
ー 	uontrato uriginai que coiiairem com as constantes cio presente [ermo de 

Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI6ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	  de 2020. 

e 
Leandro Arajo Mascarenhas 

Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF: 

L PREFEITURA6 MUNiCIPAL?ocoes Pra9a da Bandeira 02 1 Centro - Po加es - Bahia 一  FONE/FAX (77) 3431-5820 一二 丁ー  ーー  
「”“ォ4・“戸口”O ficou! 



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 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/projeto nas 

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

parcelado de material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 

deste Municipio, conforme descri96es constantes referente ao Edital Preg自o 

Presencial n。  078/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 

atraves do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 

Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento 

de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID・19), autorizo o setor de 

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

Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020, oriundo do CONTRATO N。 062/2020 

FMS. 

\ 
Gabinete do Prefeit', 06 de maio de 2020 

Leandr' Ar:jo Masc'renhas 
Pref= ito Munici 

PoITA6L 

  

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAx (77) 3431-5820 
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carenhas 
cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 062/2020 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 parcelado de material de expediente em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es constantes referente ao 
Edital Pregao Presencial n。  078/2019 de acordo a necessidade atual, para processo 
de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefe o, 07 de maio de 2020 

PPREFEITURA6 MUNICIPALwocoes 
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renhas 
pal 

Leandro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 062/2020 FMS, cuja dota9o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9amentria 30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de Saade de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B自sica 

ー一一 	10.301.09.2.041 - Gestao das Ac6es de Assist6ncia Farmacutica 
~ 	lU・ JUZ刃り・Z刃44- rvianuten9ao ao b ioco MAU - Meala e Alta uompiexiaaae 

2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
FONTE 02 - Receitas e transferncias de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

Gabinete do Prefeito, ● de maio de 2020 

e 

PPOFEITUA fl MUNICIPALwooes 
争“ー・冒月“”一電・メヤ・可  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

I PREPITURA6 MUNICIPAL?ooes 

4ン”二一可口・叫4m ・ Pロ・。ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAじDE 
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 06212020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 062/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  06212020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 062/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇOES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, CUM A UUPARTICIPA9AO 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白rio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaROSANlLZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial na P9a. Cel. Raimundo 
P.一  de Magalh白es, 284 Comercio, centro, Po es-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。  078/2019, 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 condi"es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municioio. 
conforme descri加es constantes referente ao Edital Preg白o Presencial n。  078/201 9.aue' er 
necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota"es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de oaaamentoatrav白s do 
Decreto Municipal n二  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito" Extraordin自rio nor 
Excesso de Arrecada9百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 

em anexo, especrficos 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 Dota"o Orament自ria a seguir especificada 
I・4磐と！害de/P回eto: 10・122・09.2・06『ー  Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de 一  

COVID-1 9 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9amentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES - BAHIA, situada A Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÂO 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 empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endereço comercial na Pga. Cel. Raimundo 
P. de Magalhães, 284 Comercio, centro, Poções-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 078/2019, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrições constantes referente ao Edital Pregão Presencial n° 078/2019,que será 
necessário acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do 
Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinário por 
Excesso de Arrecadagão para custeio das age:es de enfrentamento de calamidade pública 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Sale - COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orgamentária passa a ser da seguinte forma: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA  

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 

	  2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
FONTE 02 — Receitas e transferências de Impostos 
	  14— Transferências depcursos 
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S 	Testemunhas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI96ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont自bil 

声N'1) 1- 	、  
stavo Correia Silva 

Setor Contbil da Prefeitura 

, 

、  

D置置AMUN 'PALao 
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RA MUNICIPAL DE POÇOESESTADO DA BAHIASECRETARIA 
W MUNICIPAL DE SAÚDECNPJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  06212020 - FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 062/2020 - FMS 

. frRivirra. 

R$ 	38,00 R$ 	570.00 15 CX Caneta azul cx c/50 unidade 

3 10 CX Caneta preta cx c/50 unidade R$ 	38,00 R$ 	380,00 

4 15 CX Caneta vermelha cx c/50 unidade R$ 	38,00 R$ 	570,00 

5 10 CX Lapis grafite cx c/144 unidade R$ 	38,00 R$ 	380,00 

7 10 CX Clips n° 5/0 R$ 	1,99 R$ 	19,90 

8 10 CX Clips n° 3/0 R$ 	1,58 R$ 	15,80 

9 10 CX Clips galvanizado medio 2-0 cx c/100 R$ 	2,00 R$ 	20,00 

10 10 CX Clips galvanizado media 8-0 cx c/100 R$ 	4,90 R$ 	49,00 

11 10 CX Binder n° 25mm R$ 	10,00 R$ 	100,00 

14 12 UNID. Cola branca 90g R$ 	2,00 R$ 	24,00 

17 20 UNID. Cola branca 1 litro R$ 	12,00 R$ 	240,00 

20 5 UNID. Cola bastão 10 gramas R$ 	2,00 R$ 	10,00 

21 10 UNID. Extrator R$ 	2,60 R$ 	26,00 

28 10 CX Corretivo cm 12 unidades R$ 	18,00 R$ 	180,00 

29 12 CX Grampo 26/6 cx c/ 5000 und R$ 	6,00 R$ 	72,00 

30 11 CX Grampo para grampeador n° 23/13 R$ 	6,90 R$ 	75,90 

31 5 UNID. Grampeador de mesa n' 23/13 R$ 	80,00 R$ 	400,00 

34 2 UNID. Perfurador para 100 folhas R$ 	56,00 R$ 	112,00 

35 2 UNID. Perfurador para 10 folhas R$ 	19,50 R$ 	39,00 

36 10 UNID. Marca texto na cor amarela R$ 	1,65 R$ 	16,50 

46 3 CX Registrador AZ largo caixa com 20 unidades R$ 	256,56 R$ 	769,68 

48 5 UNID. Tesoura escolar com ponta R$ 	4,00 R$ 	20,00 

51 15 UNID. Tesoura grande R$ 	8,00 R$ 	120,00 

52 30 CX Borracha bicolor corn 80 unidades R$ 	22,00 R$ 	660,00 

57 2 UNID. Tinta para carimbo caixa c/ 12 und de 40 ml R$ 	49,00 R$ 	98,00 

69 5 UNID. Molhador de dedo R$ 	3,30 R$ 	16,50 
VALOR TOTAL 	 7. R$ 	4.984,28 

co da Silva 

or Financeiro 
、“ e Sade 
'7n5’に01? 

ro da Silva 
or Financeiro 

de S8Ode 
"7. 65%2017 

’ 、  
Juli Juli 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAHDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  062/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 062/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  062/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPAR11CIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 062/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
popiEs COM COPART1CIPAÇÁO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro. Poc6es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.20010001-65. neste ato reoresentado Delo IlmY Leanaro Araujo Mascarennas, ド  reierto 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL Ut SAUL)t, inscnto no 
CNPJ sob o n。  ii ,1 13,324/0001-52, com sede 自  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centra, 
CEP. 45.260-000, representado par Jorge Luis Santas Lemas, Secretrio Municipal de 
Saude,doravante denominada CONTRATANTE, edo outra lado 自  empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial na P9a. Cal. Raimundo 
P. de Maoalh白es. 284 Comercia, centro, Poc6es-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, corn base na Itctta"o na mocialiaaue i-'regao i-'resenciai n" u.'wzunt, 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 

CL.AUSUL.A PRIMEIRAS DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipia, 
conforme descri96es constantes referente ao Edital Preg白o Presencial n。  07812019,que ser 
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 pagamentoatrav白s do 
Decreto Municipal n' lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por 
Excesso de Arrecada"o para custeio das aC6es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especrficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus百o dos 
recursos da Dota"o Oramentria a seguir especificada 
1.4 AtividadelProjeto:1O.122.O9.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota"o orament自ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada A Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAO0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede 6 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 enderego comercial na Pp. Cel. Raimundo 
P. de Magalhães, 284 Comercio, centro, Poções-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 078/2019, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clbusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões constantes referente ao Edital Pregao Presencial n° 078/2019,que sere 
necesserio acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do 
Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Credit° Extraordinerio por 
Excesso de Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento este 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 Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

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

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Sande 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atençâo Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta 
Complexidade 

	  2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde- COVID-19 
ELEMENTO DE DESPESA  3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

FONTE 02 — Receitas e transferências de Impostos 
14 — Transferencias de Recursos 

Pじ挙o畿  
Fー・“,・・  ~”・ノ  

pnt motets sos imicouti 

 

Rua: cardeal da Silva, n。  75, centro, Po6es-日ahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poddes-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 



Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

39-Ano -No802 Po96es びl自rio Oficial do 
~●m 

昌  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita"es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo CivU Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA~ DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais d白usulas e condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Temia 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"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po加es BA! 07 de maio de 2020 

Leandro AraJo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

Rua: Cardeal da Silva! nロ 75. centro, Pocdes・Bahia, Fone: (77) 3431.4350 P41$ 
’ー・~,・・・~・叫ノ  
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 062/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 062/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  062/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 062/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

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

一 	CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75. Bairro:centro. 
' 	Utfr・  4O・ ZbU-UUIJ, representago por Jorge Luis santos Lemos, Secret白rio Municipal de 

Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaROSANlLZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial na P9a. Cel. Raimundo 
P. de Magalh白es, 284 Comercio, centro, Po加es-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita●o na modalidade Preg白o Presencial n。  078/2019, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 
conforme descri96es constantes referente ao Edital Pregao Presencial n。  078/2019,que ser 
necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de paqamentoatraves do 
Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio Dor 
Excesso de Arrecada9自o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID・19); 

一 	1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 
. 	em anexo, especilicos as aCOes de combate ao COVID-19 

1・0 	is aespesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o dos 
recursos aa uota9ao Or9amentaria a sequir especificada: 

-i.a M器aaaelrrojeto:1u.1zz.09.z.o68 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  
1.5 Sendo assim a dota9自o or9amentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A 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, edo outro lado 	empresaROSANIL2A 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endereço comercial na Pga. Cel. Raimundo 
P. de Magalhães, 284 Comercio, centro, Pogões-BA aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 078/2019, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal de SaCide deste Municipio, 
conforme descrigões constantes referente ao Edital Pregão Presencial n° 078/2019,que sera 
necessario acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do 
Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por 
Excesso de Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as açc5es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta da inclusão dos 
recursos da Dote* Orçamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saúde - 

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

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 

1 2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

FONTE 02- Receitas e transferências de Impostos 
14- Transferencias de Recursos 
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CLAUSULA SEGUNDA~PRAZOS 
2.1 aprazo doApostilamento ser da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do Cddigo Civil Brasileiro: 

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

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSICOES 
4.1 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 em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

S 
Testemunhas: 

2) 
CPF 1)CPF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 'PO9OES 
~朋TA臨tNTQ叫TN'皿HロSEA岡ECADACAC 
叫AロA 日ANmRA. 02 SE［運  CENmC 
poc雄S - BA - CEP:45卿抑  
FONE伶） (771 3431-~I341-l1IS CNPJ&(F 142422叩叩14 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 
No 000181/2020 

Nome/Raz百o Social: ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

Nome Fantasia: 	ABAETE PAPELARIA 

C6digo Contribuinte: 509727 	 CPFにN~ 

Endereo 	 PCA CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284 COMERCIO 
CENTRO PO9OES 一 BA 一 CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO. 

Observa 白o 

'''''''''"'''''''''''''''''"''''"''''''''"A●‘‘●‘・・・ * ●・ * ● * '****● ************************* *************************fl*************h****山a*****s* 

Esta Certid白o foi emitida em  20/0312020 	com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei n。  5 172/66 

C ' 白  o v白lida at6:6 18106/2020 

C6digo de controle da certid白o. 3100023237 

棚棚樹  

CPFICNPJ: 32.590.872/0001-43 

I 
Aten声o: Qualquer rasura tomar白  o presente documento nulo 



CNPJ 

32.590.872/OUt) 1-43 

NSCRICAO ESTADUAL 

155.099.416 

RAZO SOCIAL 

ROS.tNILZA PEREIRA DE SOIZ 、  

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emisso: 2003『2020 14 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut自rios 

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

Certid白o N。:。  20200880268 

Ca certificaco que n白o constam, at白  a presente data! pendOnc'as de responsabilidade da pessoa fisica ou jurdica ac!rna 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexrst白ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白btos que vererr a ser apurados posteriom'tente 

Emitida em 20/03/2020! conforme Portaria n。 918/99, sendo v自lida por Go dias, contados a partir da data de sua 
em s sきo 

● 
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENOARIAS OU VIA INTERNET, tIO ENOEREQO http:Uww'w.sefaz.ba.gov.br 

Vlrds corn a apresentago conjunta dり Ca na u 口「馴nat de ir'scni9自O 10 CPF コu no ONPJ da 
Secretaria da Receita Federal do M'njstrio da Fazenda 

● F 



cERlェDAO NEaTェVA DED血B工lOS TRABALHェSTAS 

Nome:RO SANェLZA PEREIRA DE SOUZA 
(MATR工z ど  FェLIA工S) CNPJ: 32 ，り90.872 / 0001-43 

Certidao n。 : 4508833/2020 
Expedi9ao; 13/02/2020, a s 09:18:54 
Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Cer 七 ifica~se que ROSANIIJZA P且REIRA DE SOUZA 
(MATRェZ E ’ェI'ェAェ5), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  

32.590.872/000ユ -43, NAO CONSTA do banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
L.er七ュdao emitida corn base no ar七 ．  642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011. e 
n'eso1ucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao s己o de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e es七ao a七じalュzados a七6 2 (dois) dias 
anteriores a da七a da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9且o 
a todos os seus estabelecimentos, aqencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no por七al do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェnterne七  (http ：ノノwww. ts七． jus.br). 
Certidao emitida gra七uitamente, 

INFOBMACAo IMPORTANTE 
Do B anco Nacional de Devedores Trabalhistas ccnstatn os dados 
necess白rios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigaC6es 
es"beLecidas em sentence. condenat6ria transitada em luloado ou em 
acwcios コua工CユaユS traiDa上riユS七as, inc上usive no concernen七e aos 
recolhimentos previdenci自rios, a honor白rios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos Litinados Perante o Mュoユ S七erユo Pロblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Prとvia. 



MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ProcuradorIa・Geral da Fazenda Naclonal 

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

Nome: ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
CNPJ: 32.580.812/000143 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrev r quaisquer dMdas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser puradas, 4 certificado que 
no constam pendincias em seu nome, relativas a crditos tributrios ad iinisttados pela Secretaria 
da Receita federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto a 
Procuradコria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid音o 白  vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no ca ;o de ente federativo, para 
todos os 6 rgos e fundos pロblicos da administra"o direta a ele vinculad' a. Refere-se 自  situa"o do 
sujeito passivo no ● mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cor ribui'es sociais previstas 
nas alIneas 'a' a 'd'do pargrafo" nico do art. 11 da Lei no8.212, de 24 dc I ulho de 1991 

A aceita"o desta certid白o est condicionada 白  verifica"o de sua atit・  nticidade na Internet, nos 
endere9os <http:/Irfb.gov.br> ou 'http://w .pgfn.gov.br> 

Certid'o emitIda gratuitamente corn base na Panaria Conjunta RFB/PGFF' nG 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida. s 14:12・44 do dia 09/1212019 'hora e data de Brasilia・  
VlatO 06/06/2020.
C 	de controle da certidao: F780.CSCCS3B1.A33F 
uuaiquer rasura ou emenoa invauaara este oocumento 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS 一 CRF 

Inscri''o: 32.5g0.872/000l-43 
Raz旨o Social:ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
Endere'o: 	PC CEL RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALI-IAES 284 / CENTRO ノ  POCOES ノ  

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

O presente Certificado nao servirj de prova contra cobranca de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriciacoes com o FGTS. 

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020031005393492615094 

Informagきo obtida em 08/04/2020 11:56:14 

A utiliza‘きo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica師o de autenticidade no site da Caixa 
www.cajxa.aov.br  

Consulta Regularidade do Empregador 0日Iロ4/2020 
. 

冊PS 	 げ  cョαョ govh'ImhsリhacげIpコgesたmsリhョEmregョd。，H 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE'PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

CONTRATO 62/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE POG6ES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 	POCOES, 	COM 	CO- 
OPARTICIPA9AO , DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po中es - Bahia 
ー  FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO・  
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 75 1Bairro Centro - CEP. 45.260- 
000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de Saロde, doravante 

a 	denominado. CONTRATANTE e a emoresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA. CNPJ 
ー 	5z.o.Ju.o,'z/uuui-4j enaere9o comerciai b4 VU/k uei. Raimundo V. ae Magalflaes,z8 4 

Comercio, Centro/Po96es - Ba, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na 
modalidade Preg含o Presencial n。  078/2019, nas disposi"es da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento, mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

I・  CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de expediente em 
atendimento as necessidades da Secretaria de Educa弾o deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Pregao Presencial n。 078/2019. 

§ 1。・  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at6 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 
§ 2。  - A presente contrata9白o esta sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preao 

ーー 	vresenciai n' U(a/2019, com base no. do art. 11. da Lei no10.520/02. 

a) O Regime de Execu9百o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obediencia ao 
Edital do Preg百o Presencial N。  078/2019 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri,o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

b) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 
c) De 02 dias, a partir da solicita戸o da Contratante do lote semanal, quinzenal ou 

mensal 
d) A a9自o ou omiss自o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximir 白  

contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato. 

§ 1。  - O recebimento definitivo do objeto deste Con at., s6 se concretizar ao6s 
aaotaaos peia uoniratante, toaos os procedimentos do art. 7 ・  inc. II) das Leis 8.666/93 com 
as altera加es da Lei 8.883/94. 

' 	CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE,PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAC1DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA TERCEIRA~ PRAZOS CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at白  o dia3l de dezembro de 2019, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n百o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 150.000,0O(cento e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg旨o 
Presencial No. 078/2019 

3.1 - 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia31 de dezembro de 2019, 
e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregão 
Presencial N°. 078/2019. 

4.2- Os Preos ofertados sero fixos e irreajustveis. 4.2- Os Pregos ofertados serâo fixos e irreajustáveis. 

§10 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  estao inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 
§2。  - O pagamento ser白  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta,o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§30 ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emisso da Nota Fiscal/e/ou Recibo, o 
referido documento ser白  imediatamente devolvido para substitui,o e/ou emiss白o de Nota de 
Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

§ 1° - Nos pregos ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 
§ 2° - 0 pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias ap6s a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Or9ament白ria a seguir especificada: 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES OR AMENTARIAS: 

UNIDADE 
30700— Secretaria Municipal de Saúde. 

030701 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE 

2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 

2.039 — Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 

2.041 — Gestão da Ações de Assistência Farmacêutica. 

2.042 — Gestão das ações de vigilância em Saúde. 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade. 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de Consumo. 

4490.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 

FONTE 02. Receitas e Transferências de Impostos 
14. Transferências de Recursos 

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA9。ES DAS PARTESCNTRATANTES
I 	a 

6.1 ・DA CONTRATADA: 	 Iノー．ノ  

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE,POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・52 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 ・  A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu弾o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles 
n白o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 
白  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 
imprud6ncia, na 3xecu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9百o do contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso de rescis含o administrativa prevista 

a 	no Articio 77 da Lei 8.666/93 
w 	o. liー  t\ LL)IN I KA I AU/k aevera manter, aurante toaa a execuao ao contrato, todas as 

condi96es de habilita9白o e qualifica戸o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93 
6.1.8 ・  Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 白  teis ap6s a verifica頭o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova"o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a oartir da data 
ae sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados; 

6.1.9 ・  Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

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

e Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FOTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

● 6・2 一  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 fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 - Poder a fiscaliza弾o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso n白o 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e alto) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo 
de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

1.2.4 ・  Emitir Termo de Recebimento; 
1 .2.5 Emitir autoriza9ao de fornecimento 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas e/'conta a natureza e a 
graviaaae cia taita, os prejuzos dela advindos para a Administra", Pロblica e a reincid6ncia 

?I PRPUITU** fl MUNICIPALO OC$- Centro - Pocoes/Ba - Fone(77)a431-1 118 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE'PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

   

na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 
7.1.1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves 
ao Municipio. 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.。8.666/93 
e n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a pr白via e ampla 
defesa em processo administrativo 
7.1.3. A inexecu9百o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu弾o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra,o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig6simo. 

こ』認ra認ご認器謂詣器轟認轟農謁農認 mini stra9 o rescinda 
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戸o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia, 白  Administra9白o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3・5. As multas previstas neste item n白o tm carter compensat6rio e o seu pagamento 
n白o eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra加es 
cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi中es legais citadas. 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara頭o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da Dunico 
ou at que seja promovida a reabilita9ao perante a autoridade competente para aplicar a 
puni 白o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CL USULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISO 

8.1.- A rescis白o poder ser: 
8.2. ・  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 
imeciata, 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 
artera9oes, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei: 
o・ J- m inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as conseQu6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconnecicjo pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de resciso 
aamlnistrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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84. - Poder ainda o Municpio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 

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

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

tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO ate a data da 

rescisao 
8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 

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

contados da intima9白o do ato 
8.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666193 ou da 

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

CLAUSULA NONA - CONDICOES GERAIS 
9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, 
planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, 
referente ao obieto executado por ela; 
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporanamente a execu9ao 
deste Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9白o, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 ・  Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de 
execu,o, constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer白  sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do 
presente Contrato 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias 
de igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme 

Po"es/Bahia, 14 de janeiro de 2020 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 
ROSANILIA PEREIRA Dt幻Uひ 
●““●~’“~謝・u加 
任  P 45.260.000- Po9es-臥  Jor 	htosLemos 

Secret白ri 
idos Lemos 

Unicipal de Sa自de 
Contratante 

ROSANILFA PEREIRA DE SOUZA 
Empresa Contratada 
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