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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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認課
enAcresce
ento de 隠pupe:ma ativpesas - Q豊e篇％篇m荒管器識際器 

鷲鴛鱗
Municipal deD67/2018, de

ecreto Munici競este Municpio, conecessidade atual,de 05 de maio d鴛descriesrocesso deQue abre 

器器誌認諮品監』欝：窯捻胃畿ふ諮認温語 6es de 

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

粛  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 
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PREFEIrtURA MUINICIPAL DE PUCUES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 197/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saude, 
inscrito no CNPJ 11.113.32410001-52 e a empresaAUlO POSTO APACHE LTDA EPP, 
inscrito no CNPJ 09.153.856/0001-71, referente aoPreg白o Presencial n。  067/2018, cujo 
objeto 白  o fornecimento de combustiveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 
deste Municipio, contrato este sob o no 025/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atravs do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de 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"blica decorrentedo Coronavirus 
(CO VI D-1 9) e da outras provid白ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at6 23 de Juihodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento sera adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. 
Ficando aberta uma nova A9ao Or9ament白ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 

 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Sa"de- COVID-19 J 

Na certeza de vossa compreensaoI elevando nossos votos de estima e consideracao 
suoscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Jorge Liii ・  mitos Lemos 
Sec・ Mutilei ・ ‘ide SaIiお‘加Pコc6n 



scarenhas 
icipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto a existncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento de combustiveis em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial n。  067/2018, 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 publica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 

Justificativa 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2020 

t PHFflTUflA6 MUNICIPAL?oocs 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
aue o oleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disoonibilidade financeira e or9ament自ria com a lei or9amentaria Anual e 
Comoatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes or9amentaria, senao que a 
desoesa decorrente da presente solicita9ao sera custeaaa peia UNiL)MUt 
OR9AMENTAI-IIA, contorme segue aoaixo 

a 	Unidade Orcament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
1 	030701 - Fundo Municipal de sauae ne t-'o9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9白o da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9ao B白sica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigil白ncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC ・  M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID-19 

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

Po96es, BA, 05 de maio de 2020. 

● Atenciosamente, 

uslavo Correi烏紗  
Setor Cont白bil 

PPREUITURA S MUNICIPAL?oces 
「14・“ mv-a ・戸・・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
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 Sade, considerando a 
necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota6es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas - QDD, para fornecimento de combustiveis em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sahde deste Municipio, conforme descri96es do Prego Presencial no 067/2018, de acordo a 

necessidade atual, para processo de pagamento atravぐs do Decreto Municipal n。  10 de 05 de 

maio de 2020: Que abre Credito Extraordindrio por Excesso de Arrecadaao para custeio das 

a6es de enfrentamento de calamidade phblica decorrente do Coronavirus (COVID-l9)・  solicita 

anlise e parecer tdcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento・  tendo como 

justificativa: Credito Extraordinrio por Excesso de Arrecada9o para custeio das a96es de 

enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento estd adestrito somente aos itens especificos s 

a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota o pretendida para elabora9o da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo n。. CONTRATO N。  025/2020 FMS. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprovaao se em consonancia. 

Gabinete do Pref- to, 05 de maio de 2020. 

t P&EFITURA fl MUNCIPAL?ooes 
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%Mt PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

r" 	J 誉一  ESTADO DA BAHIA 

pARECER JUB血'co 

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

● 鷲鷺麟麟麟  
excesso de arrecada'o para ag6es de enfrentamento de calamictacle puuiicu 
decorrente do Coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

● 麟舞難驚蕪 
 

decorrente do CoronavirUs. 

麟麟麟舞麟 
 

Pa da Bandei「a02 - Centro-Po96eS/Ba - Fone(77)343l ・5800 - Fax (77)3431-5805 



p 

嵐PREFEITURA MUNICIPALESTADO DA BAHIAContudo, apesar da regra ser e鴛さSdiz respeito 

農izao de tetrato que a器豊tivos, nem todos os eventcondies at ento pra器rr5器no CUem a器器  

deste termo. O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder'o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 〔．.j 

§8。  varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de precos previsto no prprio contrato, as 
atualiza9うes, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota戸es 
oramentdrias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera95o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento 

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

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

Partindo das premissas expostas acima, v6-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota95o or9amentaria ao contrato de nhmero 0134/2018. Como cediぐo, a 
Administra9ao tem dever de apontar recurso que far言  frente a fritura despesa 
jd quando da instaura車o do processo administrativo licitatrio (art. 7S, 2e, 1 11, 
c/c alt. 38, caput, C/cart. i16 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev como clausula 
necessaria em qualquer contrato, "o crdito pelo qual correr despesa, com 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Pocoes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5605 

し  
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警
PREFEITURAia!

! ESTADO DA BAindicao da classi叢PAL DE POESricional programtica da categoria 

器器”dA indicdo ajuste器需蓄ditos。  Csendo器ent flos travel interpret器 ue。  l。 uciacomo uma 

"modifica車o", de modo exigir celebra中o de termo aditivo. 

Ueline;apostda Lei療蕪搬da糞羅響icos acimaermo deigo65,S 

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po中es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

RR四器漂髭  vi 器急  

YANNE M4th0 MATOS 
ASSESSORA JURtIMCA - OAR/BA 51735 

、  

Pa da Bandeira02 - Centro-Po9。es/Ba - 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 PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  

	

- 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 
w 	representaao pelo uIm." Leandro AraUjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 

CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro 	, 	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o n。  
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposic6es da Lei 
reaerai ど・bbb ae 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94. oriundo da 
rパ  CLML) r'NtりtINUit\L n" Ub(12U1d, resolvem celebrar o presente apostilamento. 
meaiante as ciausuias e condi9Oes seguintes 

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

alimentucios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste MuniciDio 
conTorme descru9oes do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser自  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
uespesas, ae acordo com a necessidade atual para processo de paqamento 

	

a 	 atraves ao. Decreto Municipal no lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 

	

ー 	 ヒxxraoraunaruo por Excesso de Arrecada9ao para custeio das ac6es de 
- - !ntr!ntamento de calamidade pりblica decorrente do Coronavirus (COVID-1 cri 
i・‘oenao 

q
ue o 

presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens 
uusxaaos em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-Ift 

Li 一  R aespesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao 
aos recursos da Dota9白o Or9ament自ria a seguir especificada: 

1"4盟器器に「可et。 10 122092068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Saude- COVID-l9: 
1・SSendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenen tin Secretaria de Sa自de 
10.301.092040 - Gesto das Ac6es deAt'n議f品尋  

PPkEPIItURA6 MUNICIPALocoes Pra9a da Bandeira, 02- centro - Po加es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
ー一~ 

4‘・・ー・・・‘戸”‘epooc! 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

10.304.09.2.042 - Gest白o das A加es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

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

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer 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 de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 

CPF 

 

2) 

 

  

  

CPF: 

2墜麺  MUNICIPALcoes 
4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

combustiveis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 

conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  067/2018, 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白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio 

das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus 

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

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。  025/2020 FMS. 

Gabinete do Prefei de maio de 2020. 

Leandr' A. 
rei to iviunipipai 

29ITURA6 MUNICIPAL?ooe  
タ c一irtt ロら戸口,"Oflo”ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 025/2020 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 - ODD, para 
fornecimento de combustiveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste 
Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  067/2018, de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o 
para custeio das aゆes de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do 
Coronavirus (COVID・1 9). 
Justificativa: Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adestrito somente aos itens 
especificos 自  s aC6es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefeit', 07 de maio de 2020 

Leandr".jo.Masarenhas 
TO iviuniqpai 

1'PUflITURA MUNICIPAL,wocoes 
タocnr4,du fl 一d ロ fico。ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  025/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o B白sica 

一 	10.304.09.2.042 - Gest白o das Ac6es de Viailncia em Sa自de 
W 	1 U.iU4 ・UtLZ ・ U44 - ivianuten9ao ao tsioco MAU ー  Meala e ARa Uompiexiaacie 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Saロde ・  COVID-19 

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

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2020 

Leandropt4jo!Masca二ha 
ri,ieiw iviunicipai 

S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

t PRUIJTURA6 MUNICIPAL?ooes 
4‘・e イ4一“ ft 一a ・,・，・ノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 02512020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 026/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9oES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LTDA 
EPP. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogems COM COPARTICIPAn0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LTDA 
EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po"es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65, neste ato representado Dela Um. o Leandro Ara自io Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, しUM A UUrAkiiしirAりAU Ut) l-UrIUU MUNiUiI'AL Ut SAULヒ, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, represeptado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。  
09.153.856/0001・71,com endere9o comercial .Av. Juscelino 、  Kubistchek, 737, Posto 
Gardelin, Pituba, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  067/2018 FMS, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de combustiveis em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municpio, de acordo com as 
especifica"es constantes da Ata de Registro de Pre9os 010/2019, referentes ao 
Preg'o Presencial n。  067/2018,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade 
atual para processo de pagamentoatravs do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
aゆes de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-1 9' 

i・i oenao que o presente i ermo ae Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao dos 
recursos da Dota"o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2,068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de

COVID-19: 
I・5Sendo assim a dota●o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada é 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, represented° por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n° 
09.153.856/0001-71,com enderego comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737, Posto 
Gardelin, Pituba, PoçÕes - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitagão na modalidade Pregão Presencial n° 067/2018 FMS, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de combustiveis em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com as 
especificações constantes da Ata de Registro de Preços 010/2019, referentes ao 
Pregão Presencial n° 067/2018,que será necessário acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade 
atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento estã adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especificos às agões de combate ao COVID-19. 

	

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

COVID-19; 
1.5Sendo 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 Básica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Sande - 
COVID-19 	 rN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02 — Receitas e Trans!. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 

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

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

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

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

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Pool:5es, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretarios e Setor contábil. 

Po"es-BA, 07 de maio de 2020 Poolies-BA, 07 de maio de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOS11LAMENTO DO CONTRATO N。  025/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 025/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LIDA 
EPP.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POViES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LTDA 
EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po"es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n三  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 
Sade・doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。  
09・153・856/0001-71 ,corn endere9o comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737. Posto 
Gardelin, Pituba, Poゆes - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita戸o na modalidade Preg白o Presencial n。  067/2018 FMS. 
nas disposi6es da Lei Federal 8・666 de 21 de junho de 1993 e alterada Dela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi8es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o fornecimento de combustiveis em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, de acordo com as 
especifica96es constantes da Ata de RegIstro de Pre9os o 10/2019. referentes ao 
Preg'o Presencial n。  067/2018・que ser necess白rio acrescentar uma atividade/proieto 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade 
atual para processo de pagamentoatrav's do Decreto Municipal n。 10 de 05 de maio de 
tugu・  we aore credito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das ー、 a9oes ce enirentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); i・‘b enao que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especficos 白  s a加es de combate ao COVID-ig 

1・3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9自o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1o・122・09・2・068 -- Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COMD-19: 
1.SSendo assim a dota9白o orament自ria passa a ser da sequinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada et Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 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 ;A empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n° 
09.153.856/0001-71,com enderego comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737, Posto 
Gardelin, Pituba, Poções - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 067/2018 FMS, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de combustiveis em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com as 
especificações constantes da Ata de Registro de Pregos 010/2019, referentes ao 
Pregão Presenclal n° 067/2018,que sere 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 Arrecadagão 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, especificos as ações de combate ao COVID-19. 

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

COV1D-19; 
1.5Sendo assim a dotação orçamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária  

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Seale 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde. 
COVID-19 

pnt
POOeS Rua; Cardeai da SuIva , n' 75, centro, Poes-Bahia Fone; (77)3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCC1ES 
ESTADO DA SAIDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA一  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 Civil Brasileiro; 

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

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

CLUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
4・ lPerrnanece 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 
presena de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor cont白bil 

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

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

Po"es-BA, 07 de maio de 2020 Pogões-BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1)CPF 
1) 	 
CPF: 

 

2) 2) 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 02512020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 025/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LTDA 
EPP. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 025/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogDEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA AUTO POSTO APACHE LTDA 
EPP. 

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 reoresentado Dela llm.o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, しUMA しUrMNiiUil'AyAU UU rurIUU MurlicirAL uヒ bAUリヒ， inscrito no 

一 	CNPJ sob o no 11.113.324/0001 -52. com  sede 白  Rua: Cardeal da Silva. no 75. Bairro:centro 
w 	uヒi-'. 40・ Zbtj-utjU, represeniaco por jorge Luis b anios Lemos, becretario iviunicipai ae 

Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。  
09.153.856/0001-71,com endere9o comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737, Posto 
Gardelin, Pituba, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Preg豆o Presencial n。  067/2018 FMS, 
nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

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

atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, de acordo com as 
especifica96es constantes da Ata de Registro de Pre9os 010/2019, referentes ao 
Preg巨o Presencial n。  067/201 8,q ue ser白  necess白rio acrescentar uma atividade/projeto 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade 
atual para processo de pagamentoatrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID・19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especficos 白  s a9うes de combate ao COVID-19. 

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10・122.09・2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Pogões-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresa AUTO POSTO 
APACHE LTDA EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n° 
09.153.856/0001-71,com endereço comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737, Posto 
Gardelin, Pituba, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTFtATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 067/2018 FMS, 
nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de combustiveis em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com as 
especificações constantes da Ata de Registro de Pregos 010/2019, referentes ao 
Pregão Presencial n° 067/2018,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, específicos as ações de combate ao COVID-19. 

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

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

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068— Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19 
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Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02— Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA一  PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA一  DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Poc6es, Bahia, que prevalecer sobre aualauer outro. Dor 

~ 	mais pnvueqiaao que sela, para dirimir quaisquer dUvidas onundas do Contrato, das 
ー 	testemunnas. 

4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

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

CLAUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Pogóes, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por 

• 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

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

Leandro AraUjo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

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



競  

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

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

Nome: AUTO POSTO APACHE LTDA PP 
CNPJ: 09.153.85610001 -71 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que 
n言o constam pend白ncias em seu nome, relativas a cr白ditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriG6es em Drvida Ativa da Unio (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona! (PGFN) 

Esta certid白o 白  v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos p"blicos da administra9ao direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa9白o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certid百o est自  condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os くhttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 18:10:33 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasilia> 
V自lida at' 28/07/2020 
C6digo de controle da certid白o: C2DF.4991.F621.B185 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 
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09.153.856/0001-7 I 

INSCRIAO ESTAOUAI 

075.537.006 

RAZAO SOCIAL 

AUTO POSTO APACHE LTDA PP 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 07/05/2020 13:50 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid五o Especial de D6bitos Tribut豆rios 

(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3-956 de ii de dezembro de 1981 - C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Ce, lidao N'. 20201342565 

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

presente certid白o Positiva o efeito de Negativa 

Processo(s) Administrativo(s) FiscaHis): ICMS 

269138.0062/17・0 - li lIlst/AG,DISTRIBUI'AO 

Esta certid百o engloba os debitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados 

Emitida err 07/05/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Valida corn a apresentagas conjunta do cartョo original de inscri9ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

MG - I de I 
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’りA tI)),B‘ト三正”Ut.02 Silt正  t上Nn'( 
、ぐ削 S 	し、  cい  」  u 与'C 
しN可り（I 「Jl り胡刃んH ● ~l8 GnP 	 Iii 山 りOu山  二’ 

CERTIDAO NEGATIVA OF DEBITO 

No 00006012020 

凡川h」:R'ZTtC) Soc旧  

Nome Fantasta 

rIsc !IうC,Mincipa 

● 三ふ ＝  ‘ス）  

AUTO POSTO APACHE Li DA 

POSTO AMARAL 

0.2.2338 	 【 I 

AV, PRES. Ju;CELIM)Kし」BIS 「じHEK, 737 A LOJA Ut I 汀しIL I. 

PO9OES .- BA -BA CE!': 45260-000 

し I 	】 r、 ’J 
	JI.t 53.LtC. JCU 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAl COBRAR QUAISQUER DEBI V()S OU「  \JIER.R:Jln 

j)げ、 '\LIC'Uc POど1 E IIORh,ENTE. E CER二  IFt;IC LI.' 、 1 八 PRITSLI'I 	りノU け」 'A' CCJ 、」 ’て．「 	・  

『 (IS' 1 ;AftOS DC CoNrwl3tnNrh ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO 

‘ ● A .,
-
-*A‘●リ  ．． ● , &I*. 	  A 山 ‘A ・  ●‘ ‘、A ‘ ． 、‘‘い‘．L " A 	」‘ ． . ．  由， 	ー 	, 	 ．  一 I , ,hl ~ ． 	ト，  

1,. 51 LIClC IC)I an Itids, 

こ君  'o vLilda ate 28/05/2020 

こ ,d o 、  .、 e no troに  dai .etJ'o ll.'0007b49 

嫌則1 
んer埠dcI Ouaiiquer rasura tornara o presente aucurnento I'1Ui'J 

28/02!202C 

I 
~I- 

にi,Iり『に二JJ 



07/05/2020 Consulta Regularidade do Lmpregador 

p 

~ 

e a an ia n 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri‘旨o: 	09 ・ 153 ・ 8S6/00U1-7l 

Raz舌o SociaLAUTO POSTO APACHE LIDA PP 

EndereCo: 	AV JUSCEUNO KUBISTCHEK 737 / PITUBA / POCOES / BA /45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuigao 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言o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

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

Validade:17/03/2020 a 14/07/202Q 

Certifica‘旨o N"mero: 2020031705235825009314 

Informa'ao obtida em 07/05/2020 11:32:36 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultaaf/pages/consultaEmpregador.jsf 
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CERT工DAO NEGATひlA DE D自B工TOS TRABALH工STAS 

Nome: AUTO POSTO APACHE LIDA PP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: CC.isヲ ー PB らノCCCl フ1 

Certidao n。 : 10441714/2020 
Expedigao: 07/05/2020, A s 11:33:18 
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigao. 

Cer七ユ fica-se que AUTO POSTO APACHE LTDA PP (MAThェZ E FェLェAェS), 

● inscrito(a) no CNPJ sob o n。  09. 153. 856/0001- 71, NO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trahaihis七as 
Certidao emitida corn base no art. 642-A cia Consolidacao das Leis do 

-n_.- aI--_ 1- っl corこ 3ここn4--_ - c pこ1-,"-A 」にl n。  12.110, dc 7 dc julho dc 2011, 
na Resolu早ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidョo sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua 己×PCJLgao. 
No caso de pessoa jurュdica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certiddo condiciona-se a verificaマao de sua 
au t en七ユ c ュ dade no Portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
inoerneし  tUt しP ：ノノWWW.L5L.JUS.DL). 
Certidao emitida gra七U ] t ame ri te. 

● ェNFORMAい（〕  工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Irabaihis七as cons七am os dados 
necessarios a ェdentユ土工こ a マao das pessoas na七urns e コ u工ュdicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigag6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
reこolEュmen とos Pre-vldenclarlしo, a honorar ユ os, a こus 七as, a 
oreく） lumen七os ou a rccolhnlien七os determユnados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Minist白rio Pablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Pr白via. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES 

s E c R ET ESTADO DASECRETARIA MIJNICI認昆SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001 ・65  

  

CONTRATO 25/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PO96ES, COM O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAODE, E A EMPRESA 

AUTO POSTO APACHE LTDA EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito- 	n _ L _ t _ 

獄器PJ(7器票器て器腎認鷲豊％鍛器詰鷲篇 Fl峯 

蹴sentado peloTRATANTE c器 Leandro Arajo MascarenhaS, PrefeCOOPARTlCIPA O DO FUNDO綜unicipal, doravanICIPAL DE SA 晶enoITlinscr帯  

CMPJ snh , n。  11. 113,324/0001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, lb ~ bairro しenuu 

● flPP t1 7A0-000. reDresentado Por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de Sa=de 

doravante denominado, CONTRATANTE e a empresa AUTO POSTO APACHE LTDA EPP 

pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  09. 153.856/0001- h, com enuere u 

comercial .Av. Juscelino \Kubistchek, 737000, aqui denominada CONTRATADA 驚農elm , 1-'tuDa, I-'no Prego帯 DM, ,Cr. tQ.t.'J'Jncial no 067/2018- nA .L 

disposi96es da Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei トecleral n o.o o Uc hi 

junho de 1993 e suas ulteriores altera96es, resolvem celebrar o presente .,UIIUdLU 

Fornecimento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

● 

I- CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

1. 1 - Constitui objeto deste Contrato a aquisi o de combustiveis em atendimento a Secretaria 

Municipal de Saude deste Municipio, de acordo com as especifica es constantes aa A ta ae 

Registro de Pre9os 010/2019, referentes ao Pregao rresencuau n- uoiiuIユ  

6 V - A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 

ou suoress6es na aquisi o dos materiais objeto do presente contrato, de at白  25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 e suas 

ulteriores altera96es 

§2。ー  A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 

Presencial no 067/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/O2 

li - CLAUSULA SEGUNDA - DOTAcAO OR9AMENTARIA 

2.1 - As despesas com a contrata9白o, para a execu9o do objeto licitado, correro por conta dos 

recursos municipais das Dota96es Or9ament白rias a seguir especificadas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001・65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

Dota9ao Oramentria: Dotação Orçamentaria: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade  
3.3.90.30.00 — Material de Consumo ELEMENTO DE DESPESA 

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

Ill . CLAUSULA TERCEIRA ・  PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - O valor global deste contrato referente a lote 自  nico 白  de R$ 1.120.940,00 (um milho 

cento e vinte mil novecentos e quarenta reais) 

3.2 - O pagamento atraves da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura no minimo 02 (duas) vias, e 

ser efetuado a cada 10 (dez) dias, ocorrendo sempre nos dias 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) 

de cada mes, contados a partir da data de emiss白o do Recebimento e da respectiva Nota Fiscal 

3.1 - 0 valor global deste contrato referente a lote Onico é de R$ 1.120.940,00 (um milhão 

cento e vinte mil novecentos e quarenta reais); 

3.2 - 0 pagamento através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no minimo 02 (duas) vias, e 

sera efetuado a cada 10 (dez) dias, ocorrendo sempre nos dias 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) 

de cada mês, contados a partir da data de emissão do Recebimento e da respectiva Nota Fiscal. 

§ 1。ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e 

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

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

deste instrumento 

§ 20 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o 

documento ser devolvido, imediatamente, para substitui"o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, 

esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do 

valor contratual 

~ 

	

	§3o - O pagamento ser efetuado oor meio de Ordem Banc白ria de Crdito. mediante deo6sito 

em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancno indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legisla9白o vigente 

§ 1° - Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e 

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

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

deste instrument°. 

§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 

documento sera devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Corregão, 

esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual. 

• 
§ 3° - 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito 

em conta-corrente, na agência e estabelecimento banc.ário indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

IV . CLAUSULA QUARTA . DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTE IV - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTE 

4.1- A entrega ser parcelada diariamente, conforme solicita"o da Contratante, autorizando o 

fornecimento: 

4.2 - O recebimento dos produtos, objeto desta licita"o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei n。  
8.666/93, e as demais disposi⑩es constantes desta Minuta do Contrato 
4.3 - Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do 

objeto e registrar todas as ocorrencias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 

encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades apontadas 

4.1- A entrega sera parcelada diariamente, conforme solicitação da Contratante, autorizando o 

fornecimento; 

4.2 - 0 recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecera as normas fixadas na Lei n° 

8.666/93, e as demais disposições constantes desta Minuta do Contrato. 
4.3 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscallzação da entrega do 

objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja copia sera 
encaminhada a contratada, objetvando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

PPRtFEITUA fl MUNICIPALooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

4.4 - O recebimento se dar白  em carter provis6rio, inicialmente, at白  a verifica9きo da 
conformidade do material com as especifica96es do Edital, e aceito como definitivo ap6s 
comprova9ao da totalidade e qualidade da entrega do objeto. 
4.5 - A entrega do objeto licitado ser自  na sede do Municipio de Po96es, Bahia. 
4.6 - A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu9ao do Contrato. 
4.7 - O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 31 de dezembro de 2020, e 
de acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

4.8 - Ocorrendo reajustes de pre9os, autorizado pelo Ministerio de Minas e Energia, atrav白s do 
Departamento Nacional de Combustiveis ou outro Orgao governamental, os mesmos sero 
reajustados pela varia9白o do percentual resultante da diferen9a de pre9os fixados no dia da 
apresentaCao da proposta e o dia da entrada em viaor do novo oreco. aolicado sobre o oreco 

w 	proposto. 

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

V - CLAUSULA QUINTA ・  OBRIGAC6ES DA CONTRATADA 

ー鷺鷺無襲蒸蕪鷲  
b)

sua ocorr flcia

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas tcnicas oficiais para a

boa execu o do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei n 8.666/93 

e suas ulteriores altera es;

c) Emitir Notas Fiscais ou Faturas que dever白o ser apresentadas no minimo em 02 (duas) 

vias. 

コ器；震器器器＝鴛漂eto na bomba;e especifica6es apresentados na Proposta de 

;） 熊こ。讐二認二：篇器慧買認蓄農認然に器器
ista no 

h) Artigoh)ACOcondi燕

I 8.666/93;DA dever manter, durante toda a

abilitao e qualificao exigidas na lic帯鴛do contrato, todas asforme previsto no Art 55, 

inciso XII da Lei n。  8.666/93; 

t PRIFOTURAi'oo麓  
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e Tributos Federais, junto ao INSS; 

iv. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

v. Prova de regularidade junto a Justi9a do TraDaiflO 

VI- CLAUSULA SEXTA - OBRIGA9oES DA CONTRATANTE 

6. 1 - Alm das obriga96es 」a previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se 
a:- 	 r'L&.a,. flfriai rir. 

二峯'I品に辰umo do Contrato e os Aditamentos que houve「二豊ど豊ご鷺に  
a. 応irninー  nt白  o QUINTO DIA U TIL do mes seguinte ao da sua assinatura. contanto que ,v,,_.I I,'Jq

-. , . .- - -。-。  -i
sto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura , conforme art・61, § 1' aa Lei 

n。  8.666/93 e suas ulteriores altera96es. 

b. Indicar os locais para a entrega do objeto: 

c. Emitir requisiao para a entrega do produto: 

d. Acompanhar e controlar a entrega. 

VII - CLAUSULA SETIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUいO 

a \ fl Ppnime de Execu9o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, 
em obedincia ao 

a; ' ' り.り "り

d- - - e-egao -r4t2i tin Preoao presencial N。  067/2018 e seus Anexos, 
que . a este integra, 

indeoendentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.
666 de 21/06/1993 ・  e suas 

h書驚二ntroduzidasu omisso,器二l-eaeraiparcial篇000fOfiscali掃。 do contratante, n白o eximir 白  

rnntrntada de total responsabilidade na execu9白o do contraio. 

& lo - fl recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar白  apos adotacos 

pela c
a

pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.
666/93 com as altera9oes 

da iei g. gg3/94. 

ぬ 	
2 - O forneci

mento do combustvel ser por abastecimento a cada veiculo ou maquina

da frota do municpio, atrav s de requisi o, 
com indica o da placa e do setor em que o veiculo 

ou m白quina estiver prestando servi9o 

VIII - CLAUSULA OITAVA ・  DAS PENALIDADES 

。  4 An rflWTPATADO aue incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, ser白o aplicadas as 

qpnuiintes sanc6es, 
qraduadas conf

orme a gravidade da infra9
白o, sem prejuzo de san!es civis 

『品  - -sa -sa加s -e criminais, aps o pr白vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditorio 

Ri - Advert白ncia sempre que forem constatadas intra9oes ieves. 

R3 - Multa Dor atraso imotivado do fornecimento do Produto, b prazos abaixo de ia '.s 

\ 

2或  #i'oo黄 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001$5  

a) 
10% (dez por cento) sobre o valor da compra em caso de: atraso na entrega superior a 5 

(rtinrn\ dias. desist白ncia na entrega do material; 

b) ot fl (trinta\ dias: 0.3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto 

I_I '_ふrinr sn (trintal dias. nos casos em que no tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 

fnrnnrimPntn do oroduto: 
d) siinrinr a 30 (trinta') dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto 

8.4 -a Suspens o nos prazos abaixo
c 

definidos:

a de at 12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no a mbito da Administra9昏o Publica Municipal; 

bi susoens白o de at 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender a O 

oreiuizo causado 白  Administra9ao Publica Municipal; 

S 	d n白o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantItativos 
estabelecidos no contrato: multa de 'U7o e zu7o; 

d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e pr白via comunica9ao a 

e) 

administra io:a multa de 10% a 

20%;e) adulterar ou alterar caractersticas fisica, quimica ou biol6gica do produto fornecido 

り 

 multa de 

20%;f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado 

ou danificado: multa de 20% 
8.5 - Declara9o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9o P白blica Municipal 

ouando o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4., 

8.6 - A suspens白o tempor自ria do fornecedor cujo contrato com a Administra9o P"blica 

Municipal esteja em vigor, impedir白  o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 

a mbito do municipio ate o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 

8.7 ・ Oeclaracao cie inioonelロaoe para uiuitat IJLI ..,uIl tiロ、ロI し'Jill A A%&l'lllll.#’ーYーー ’ ーー  ーー 	「  

● enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovica a 

reabilita9ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser自  concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administra9ao pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o 

prazo de penalidade aplicada

.8.8 - As multas aplicadas dever白o ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) 

dias ou ser白o deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio 

processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas 

judicialmente, a crit白rio da Secretaria Municipal de Administra9白o. 

8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever 

recolher a multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder白  

pela sua diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administra9ao, ou ainda, cobrada judicialmente. 

P●ITURA fl MUNICIPAL,ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

8.10 - A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do 
grau da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuzos causados 白  Administra,o Pりblica 
Municipal, nao impedindo que a Administra9ao rescinda unilateralmente o contrato. 
8.11 - As san加es prevista no item 08 deste edital sao de competencia exclusiva do titular da 
Secretaria Municipal da Administra9白o, permitida a delega戸o para a san9白o prevista no sub- 
item 8.4 facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas 
8.12 ・  Os danos e prejuzos sero ressarcidos 白  contratante no prazo m自ximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, ap6s pr6vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditrio, 
contado da notifica9白o administrativa a Contratada, sob pena de multa. 
8.13 - Nenhuma san9白o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que prev6 defesa 
pr白via do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do 
processo. 

IX - CLAUSULA NONA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

篇蒸鷲

total ou parcial do presente contrato ense]ncias contratuais e as previstas em Lei ou regno artigo 78 e seguintes da Lei n. 8.666/93燕燕 

麟麟鷲 

繊鷺
de resciso com base em qualquer「e das hiptesesi da Lei 8.666/93 ou dano cabe a empresa contratada direito a qualquer indenizao. 

X - CLUSULA D亡CIMA - COBRANcA JUDICIAL 

1e0.1 - As imexecuo, coidireta, median燕鴛31a Contrto, ttulosao de燕認燕繕apa rocesso dea a cobrana 

PPREFLITURA I'oo賛  
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Xl- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ・  DAS DISPOSIcoES GERAIS 

】】 lE農票器器農合農器e器。ntrato a terceirocomunicao e品。 CONTRATANTE e a 

舞蕪嚢難
devidamente registraoa.do PREGO PRESENCIAL N 067/2018 es e as correes e esclarecimentos feitosde Preo da CONTRATADA. 

XII - CLAUSULA D亡CIMA SEGUNDA~ FORO 

12.1 - As poutro, por篇s elegem o Foro da Cidade de roos privilegiado que seja, para dirimir胤Bahia, queaisquer dv器aleceroriunda鷲認querente 

鷲燕繊ミ晋篇器こ鷺器器嵩諜認器器 (trs) vias de 

Po96es, Bahia, 02 de janeiro de 2020 

Testemunhas: 

足旦lURA fl MUNICIPAL?ooes 
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