
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

CONTRATO No 27/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE POC6ES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POC6ES, CO-OPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA HIGOR SANTOS BARROS. 

● 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
publico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 1 CENTRO - Po96es - Bahia 
- FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 75 一 Bairro Centro - CEP. 45.260- 
000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de Saロde, doravante 
denominado, CONTRATANTE e a empresa HIGOR SANTOS BARROS, pessoa juridica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ no 34.799.157/0001-40, com endere9o comercial Pra9a 
Monsenhor Honorato, 54, Box 137, Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui 
denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。  
070/2019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, mediante as cl白usulas e 
condi96es seguintes 

I ・  CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a contrata9白o de empresa para o fornecimento de 
hortifrutigranjeiros em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro no 080/2019, referente ao 
Edital Preg'o Presencial n。 070/2019 

§ 1。・  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acr白scimos ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9ao, de ate 
25% (vinte e cinco oor cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 

. 	nu a.bbbIWJ com suas uiteriores aiteracoes 
§ 2u - A presente contrata9ao esta sendo tormaiizaaa ae torma aireta, por Moaailaaae 
Pregao Presencial n。 070/2019, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 

a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato 白  de pre9o unit自rio, em obedincia ao 
Edital do Preg自o Presencial N。  070/2019 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9含o, e 自  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

b) A a9ao ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9自o do contratante, nao eximir 
contratada de total responsabilidade na execu9百o do contrato. 

c) De 02 dias, a partir da solicita9百o da Contratante 
d) A entrega do objeto licitado ser nos locais indicados pela Contratante, desde que na 

	

sede ou zona rural deste Municipio. 	 -へ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 1。  - 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 Lei 8.883/94 

§ 1° - 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as alterações da Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 ・  O prazo do Contrato ser at 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDIC6ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 85.000,O0(oitenta e cinco mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Prego 
Presencial n。. 070/2019 e da Ata de Registro 080/2019 

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

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - 0 prazo do Contrato serd até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto sera de R$ 85.000,00(oitenta e cinco mil !yak) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial n°. 070/2019 e da Ata de Registro 080/2019. 

4.2 - 0 pagamento efetivar-se-6, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da expedigdo da nota fiscal e do recebimento das 
mercadorias, de acordo com as especificações; 

§10 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  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 
§20 ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui9ao e/ou emissao de Nota 
de Corre9昌o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 
4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust自veis 
4.4- Os pre9os constantes na proposta ou or9amento podero sofrer revis6es objetivando 
manter o equilbrio econ6mico financeiro pela varia9白o do custo da produ"o ー  
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - at a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal no8.666/93 

§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estâo inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento. 
§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento sell imediatamente devolvido para substituiçáo e/ou emissao de Nota 
de Corregão, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 
4.3- Os Preços ofertados sera° fixos e irreajustaveis. 
4.4- Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisões objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela variação do custo da produção - 
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - até a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal n.°8.666/93. 

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

● As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da 
ur9amentarua a seguir especuucaaa 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: 

As despesas para o pagamento deste contrato correrto por conta dos recursos da 
Orçamentaria a seguir especificada: 

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

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

ATIVIDADE 

2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 
2'040 — Gestão das Ações de Atenção Basica. 
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. 

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

Par白grafoU nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 

u. 	rrova ao reguuaruuaae junto a razenua Municipal; 	Iノ  ノ  

Paragrafo Onico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscalas) e/ou 
fatura(s): 

I. 	Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

lv 
V. 

Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da 
Uni'o e Tributos Federais, junto ao INSS; 
Prova de regularidade junto ao FGTS; 
Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA96ES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1 .1・  A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a 
eles n'o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer trtulo, 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, neglig'ncia, 
imper「cia ou imprudencia, na execu9ao do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza9ao ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir自  a responsabilidade total pela execu9ao 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首o, em caso de rescisao administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 - A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9'o do contrato, todas as 
condi96es de habilita9自o e qualifica9ao exigidas na licita9昏o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 
6.1.8 ・  Comunicar a Prefeitura Municipal de Po96es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica9昌o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9ao, em ate 5(cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorr白ncia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 

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白  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder自  a fiscaliza9きo ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer sem 
prejuizo de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, at6 o quinto dia 自  til do 

m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da 
referida assinatura, conforme art. 61,§ 1 da Lei n。  8.666/93 e suas ulteriores altera96es; 
6.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as providencias que 
lhe parecem cabiveis e anotar os fatos ou observa96es cujo registro se fa9a nec'-s自rio; 
6.2.6 Os pre9os registrados ser白o publicados no Di白rio Oficial do Municipio; 

IO IlURA MUNICIPALoocs 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

6・ 2.7 Emitir autoriza9百o para aquisi9白o dos materiais e produtos 

VII ・  CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 -Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as 
seguintes san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo de sanc6es 
civis e criminais, ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contradit6rio: 
7.2 ・  Advert白ncia sempre que forem constatadas infra96es leves 
7・3 ・  Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega 
superior a 5 (cinco) dias, desist白ncia na entrega do material; 

b) at6 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que n含o tenha havido o cancelamento da 

nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura 
- 	 do fornecimento do oroduto 
w 	 aj superior a JU (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 

7.4 ・  Suspensao nos prazos abaixo definidos 
a) de at6 12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no a mbito da Administra9'o Publica Municipal; 
b) suspens白o de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do 

prejurzo causado a Administra9百o Pロblica Municipal; 
c) n白o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e pr6via comunica9百oa 

administra9白o: multa de 10% a 20%; 
e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biolgica do produto fornecido: 

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

deteriorado, ou danificado: multa de 20% 
7.5 - Declara9白o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrac首o Publica 

- 	iviunicipai quanao o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 
~ 	じ，Je ど 4 

Lb - F\ suspensao temporaria do tornecedor cujo contrato com a AdministraC自o Pロblica 
iviunicipai esteja em vigor, impedira o mesmo de participar de outras licitac6es e 
contrata9oes no ambito do municipio ate o comprimento de penalidades aue lhe foi imposta 
I・ I - ueciara9ao ae inidoneidade para licitar ou contratar com a administraC白o Pロblica 
Municipai, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniC自o ou at6 aue seia 
promoviaa a reaoiiita9ao perante a propria autotidade que aplicou a penalidade. aue ser白  
conceaiaa sempre que o contratado ressarcir a Administra9白o pelos preiuizos resultantes e 
aepois ae ocorriao o prazo ae penaiiaacie aplicada 
7.8 ・  As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m自ximo de 05 
(cinco) dias ou sero 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 Administra"o 
7.9 ・  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自  descontada dos pagamen ・  eventualmente 
devidos pela Administra9含o, ou ainda, cobrada judicialmente 
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PREFEITURA MUNICIP*L DE POC6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
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7.10 - A multa poder自  ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e 
depender do grau da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuIzos causados 自  
Administra9百o Pロblica Municipal, n白o impedindo que a Administra9ao rescinda 
unilateralmente o contrato 
7.11 ・  As san96es prevista no item 08 deste edital sao de competencia exclusiva do titular 
da Secretaria Municipal da Administra9ao, permitida a delega9百o para a san9ao prevista no 
sub-item 8.4 facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas 
7.12 - Os danos e prejuizos ser白o ressarcidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 
(quarenta e oito) horas, ap6s pr白vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contradit6rio, contado da notifica9白o administrativa a Contratada, sob pena de multa 
7.13 ・  Nenhuma san9白o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que prev白  
defesa prvia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vista do processo 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1 ・  A inexecu9ao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis百o, observadas, para 
tanto, 白  s disposi96es da Se9ao V, Capitulo Ill das Lei no 8.666/93 com suas ulteriores 
altera96es 
8.2 ・  A rescisao poder自  ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis no 10.520/02 e no8.666/93 
8.3 ・  Quando a rescisao ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n0 
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuizos 
regularmente comprovados que houver sofrido 
8.4 ・  O presente contrato poder白  ser rescindido pelas situa96es previstas no art. 78, da Lei 
Federal n。  8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter自  todas as garantias previstas no 
art. 77, da lei em referncia 
Pargrafoo nico - No caso de rescisao deste Contrato, a Contratada receber自, apenas, o 
pagamento relativo ao objeto fornecido 白  Contratante 

CLAUSULA NONA ・  CONDI96ES GERAIS 

. 	9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios. maoas vi白rios 
pianos estatisucos e quaisquer outros aocumentos eiaboraaos pela CONTRATADA, 
referente ao objeto executado por ela; 
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9白o 
deste Contrato, quando necess白rio por conveni白ncia dos servios ou da Administra9ao, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9ao, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.41 N'o Ser自  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

● 

As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de proces 	e execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a obran9a direta, 
mediante reten9'o ou compensa9ao de crditos, sempre que possivel 
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Po96es - Bahia, 02 de janeiro de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA ・  COBRANCA JUDICIAL 

As importancias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de execu9ao, 
constituindo este Contrato trtulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, 
mediante reten9白o ou compensa9ao de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA D'CIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es - Bahia, que prevalecer自  sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas oriundas do 
presente Contrato 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 

HIG' SANTOS BARROS 
Empresa Contratada 

Testemunhas 
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Sexta 毎ra 
7de Fevereiro de 2020 
8-Ano Nc699 
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MUHICIPIO MUNICIPIO 
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cod erect' commcial Rua E. Quadra F. Low IS. Distrite 	

(ON ERA T O N ' 

53 2020 I'XIS 
Industrial 	Mandocanialequie. 	C NI' 	45210-172. 	Bahia 
ohnte 	o 	Region, 	de 	Presss 	para 	ir 	foniccinszlic 	de 
medicaments,. 	am:Laicis 	cm 	atendimento 	a 	Secretaria 
‘ILIIIICIn;:l de Sake 

RS 30.000.00 	
10 01 7020 A 	?MEGA° PRESENCIAL N' 
.12 07 202n 	 069.12015. 

CARLOS ALEXANDRE SIL A A - ME. pessoa iurratee 

de 	MS° 	prisado.hiscnio 	ao 	CNN 	sob 	o 	nunicto . 
2111/' 649 0002-54. 	com 	meereS0 	comercia1 	Praea 
Mon,c61-8,1 	1 londrato. 166. Centro. 	Poções. Bahia_ CEP 
452611-1111(1. ohmic' a mins wan de 0,/Serosa limentiems em 

Lilendinicsio a Secretaria NItintcapal de Sande 

h ON: RA I() V 

362020 EMS 
HS 200.000.00 

(121 01 2020 's 
31 	122020 

PREGÃO PRESENCIAL N" 

06012018. 

C. AltEOS ALEXANDRE SILV. 	- ME, pessoa Juridic:a 

es 	direito 	pro adoinscrito 	no 	CleR1 	sob 	0 	nunicro 
20 081.949 0002-54. 	som 	endereso 	comes:DI 	Prasta 
Monsenhor 110norato. 366. Centro. Posões. Bahia. CEP 

45 260-000. obtetu o fomecimento de material de limpen 
em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde 

uesic Municipio. 

coNTRATO L‘a 

59/2020 EMS 
/5 200.00000 

1401 2020 A 
31 12 2020 

PREGÃO PRESENCIAL N 
077/2019. 

CONIERCAIL ME XAVIER uroA - ME. pessin 

ardeu de direito posado. 	Rua levied. 92 - Sao Judas 

1 adeti. 	Mamie 	- 	RA. 	CEI' 	45.204-233. 	inscrita 	no 

UNIU MI 	soh 010 13 305.691 000 I -94. objcio do present,: 
C 	 om:me amisierio de ar con 	citado c o Cm 	m o de 
peças de 	ar-condicionado cm 	:condiment° a 	Secrelaria 
Muni -i 	al dc Saild• 

FNI
onnato 

_ON [RATO N" ( 
 

3912020 	S 
RS 50.003,00 

02 01 2020 A 

31 	12 2020 057/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL N" 

DINALBA PRADO AMARAL-MEmscrpa no ( MD sop 
0 iis 028971650001-33 atom sedc na AL chista 2)1accio. a' 
2015. 	balms 	Brasil. 	Anoria 	da 	conctuisiar 	- 	Baliza. 
representada 	neste 	ato 	

PI 

por 	D IN .3LBA 	PRADO 

AN1ARAL. 	iiiserita 	no 	C: 	sob 	o 	in 	738671n156s 
' 

10051 leira, 	casada. 	objeto 	fornecn»erno 	de 	re Aicam 	c 

quoititilim maimitex na cidade de %Beim da Conemista. 

garianindo assim, a eemanda dos Jen nos da Seerciaria dc 
Saúde. 

, 
: 	,..0N IT m_o N 
1 	‘.  

26:2020 lAIS 

i 

RS IOU.000.01 
C2 01 2020 	1,PRECX0 PRESENCI AL. N" 

3: 	12 202( 	i 	019 2019-15RP 

LID ARDO BARRE 10 DOS SAN I OS. pessoa 113-1,1132 : 

de direito ph' iida. 	Inscrito no CNID Ii' 	Ill 749.34(10001- 	, 

-VS. coin Oleo:C.:CO comercial Km Dome de Camas. 293. 	1 	rgo; 1 i< Alm N 

1 -t1 411(i 	Eintlitle. 	Dicises. 	Bahia. 	CITE 	45.260-00 	Maim' 	1 	23( 2053 lams 
SCIBIOCtilleillti 	tIC 	gas 	liquefead 	23 	para 	mender 	a 

seeictitris Slimiemal de Saúde 

RS 3_377.80 

(1' til 2r'22.\ 	REC. kO PRESENCINI. N": 
721:4 ADC 	 055'2019 

1.111N ALDO CONIES DE 501 /A DE POCOLS - -P.. 

3,3,03 	itirialica 	dc 	direito 	pricitio_litscrito 	no 	(API 	11" 

IS 072 402 (9)(11-48. 	coin 	endereeo 	comercial 	Rua 

StISCOnt0 \Icy Riarnuildo G. LB Costa. N" 	166. Centro. 

1 	Pocens 	- 	BA. C1(13 	45.260-000. 	objclo a aquisiciao de 

I 	genet°, 	alimenticios 	em 	aicodimenio 	a 	Sc 

! 	1.1imicipal dc Saudi: destc NILIIIICipio. 

: 

giONTRATO N" 
, 

40/2020 ENIS 
RS 100.000.00 

I 
PREG ko PRESENCIAI. 

01 -202o A 
N'060/2018 

: 	12 7020 

1 FR E N CISCO XAVIER JUNIOR. pcssoa juridica de 
i 
i 	Mono pro ado. inserno tat CAP! as22.419.490 0001-5!. 

I 	COIll CIIII:rc:n comorcial lia ISIBOssa Joaquin) Lobo 2. 161 

D. Centro. 	Jequie. 	Bahia. 	('NP: 	45.250-000, 	°thew 	o 

Lorneelmento dc material de limpeza cm aiondirnento 3S 

: 	neeessidades da Secretaria de saúde &sic NIunicipio. 

CONTRATO N" 

58/2020 EMS 
RS 150.000.00 

1401 2020 A 

31 ]_2020 

PREG.X0 PRESENCIAL 
V077/2019. 

GIL 	FARNIA 	COMERCIAL 	FARMACEUEICA 

LtDA. pessoa iuridica de direim pro adridneerito no CAP.] 
( 	000 765 948 000140. com  CIldereço comercial Rua Acre 

97 Terreo 	Ihirapocra 	% iitaria da Comqnisin 	Ba CEP: 

i 45075-075 °Stein o romecimento de material penso para 

1 wander a Seennaria Municipal dc Saride 

CONTRATO N 

19)2020 11118 
RS 162.481.07 

02.01 2020 A 	1PREGÃO PRESENCIAL N 

II 12 2020 	 069/2018 

l 

1 11IGOR SANTOS BARROS, poison nindica de cireito . 

1 	psi, sdo.Inscrim 	no 	CART 	n" 	34.790.157 0001-4(i. 	coin 

1 codereco 	riicmD1 Praea Monsmhor llonoraio. 54. Box 	CONTRATON" 

	

137, Centro. Poetics - BA. CEP: 45200-000, o obiem La 	27/2020 EMS 
1 	formcimcnto 	de 	hortilhaigraideiros 	ciliahindimenio as 

1 demandas da Secret:Ida Municipal de Sande 
RS 34.910,00 

• 
i 

PREC NO PRESENCI AL 
02 01 7020 .1 

N" 070/2019 
3] 	12 7070 

1 

1 MADE 5 SA DE SOUSA SILVA. pesos, Ea idica tic 

bmm・  C entre. Pいじ  ncr- liュit コ「中r亡sに旦‘コごom引criom- 
つ亡h・。 Sr hid cirn De Sいいoil 萄ha braihiciro. ocheirn 

”器慧resir-農 ponador di cclrido re! SSi' BA. 	農案 hi 

3OM CIIOCIOxt` come 	 1)..moai 
bairn' ( come 	- Bahia repmsc(itado Ilene am pc. 
pair LL Sr Hildemil De soum Sils a hosileiro soliciro 
mom empresarto ponador da ticdida 	idemidade 	1 

1 	r1256( -06 cow ido peEL S'511 BS 	ito no ( Ph soh Li 1 
044 331 	SOI 	Ontlei 0,0 	R 	Samos 11 rw, 	1 

nコ inコ i] 1i1'ii -\ 02 01 2020 PREC異器lIi,CIA1. PRECÃO PRESENCIAL 
N" 056/2019. 

 

   

    

CERTIFCA9AO DGtTAL: MVEW7AUXSSKPSDHDO2ZEFQ CERTIF CAÇÃO EYGITAL: MVEVV7AUXS5KPSDHDO2ZEFQ 

Esta edi 言o encontra-se no site ofidat deste ente Esta ediçzzio encontra-se no site oficial deste ente. 



CAIxA 
Certificado de Regularidade 

doFGTS-CRF 

Inscrig言o: 	34.799.157/0001-40 
Raz旨o Social-4iGOR SANTOS BARROS 

P MONSENHOR HONORATO 137 BOX / CENTRO / POCOES / BA / 45260
-000 

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

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

Validade:19/12/2019 a 17/01/2020 

Certifica戸o N"mero: 2019121910303255000541 

Informag5o obtida em 19/12/2019 10:30:34 

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

19/12/2019 Consulta Regularidade cio Empregador 

h$ps:llconsuIta.cfl.caixa.gOV.br/cOnSUttaCfl/pageS/COflSURaEmPre9ad0r.iSf 	 1/1 



CNN 

34.799.157/0001-40 

RAlAO soc& 

HIGOR SANTOS BARROS 86373063577 

INSCRIqAO ESTADUAL 

161.200.788 

lマ ‘ ， .GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emisso: 13/12/2019 10:31 

、，  I' SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid五o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

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

Certid言o N.: 20193610496 

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

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

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/12/2019, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss日o. 

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

Vlida com a apresenta9昌o conjunta do cart百o original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

Pagina I dc I 	 RciCcrtidaoNegativarpt 



23/10/2019 

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

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

Nome: HIGOR SANTOS BARROS 86373063$77 
CNPJ: 34.799.157/0001-40 

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

Esta certid白o' vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
a 	todos os 6 rg自os e fundos publicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
' 	sujeito passivo no amotto aa t<トb e aa h'(ifrN e abrange inclusive as contnbui9Oes sociais previstas 

nas alineas 'a' a'd' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ri0 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 10:22:07 do dia 16/1012019 <hora e data de Brasilia> 
V自lida at' 13/04/2020 
C6digo de controle da certidao: CB2E.F461.E2EE.B7D3 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

1/1 



iコ三」ユ二三  1 (L二  1 

CERTェOAO NEGATIVA DE D豆BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: HIGOR SANTOS BARROS 86373063577 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 34.799.157/0001-40 

Certidao n。 : 187437936/2019 
Expedi9ao: 23ノ10/2019, a s 09:51:40 
Validade: 19/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer 七 iflca~se que H工 GOR SANTOS BARROS 86373063577 
(MATRェZ E FmェAェ5), inscr比o(a) no CNPJ sob o n。  

34.799.157/0001-40, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhュ 5七as 
Certid言o emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores さ  data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag己ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta cer七 id言o condiciona-se a verificacさo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h七七p ：ノノwww. t 5ヒ .jus .br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMAqAO 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci巨rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist巨rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr via. 
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Prefeitura Municipal de PoC6es 

PCA DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - POCOES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

N mero: 000275/2019.E 

Nome/Raz白o Social: HIGOR SANTOS BARROS-MEl 

CPF/CNPJ: 	34.799.157/0001-40 

Endere9o: 	54 PCA MONSENHOR HONORATO, 137 BOX 

CENTRO PO9OES ・  BA CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO 

Observa"o 

"""”●●血’●●●‘●●●●●●●●“✩‘✩✩✩“' 

***.***************.****.***n-*****n****************** ***************************●******************************.**,********* ************ 

************.****************************** *********** ************************************** """"""""""""""“骨古‘ 

Esta certido foi emitida em 	23/10/2019 	com base no Codigo Tributrio Municipal. 

Certid自o vlida at: 21/01/2020 

Esta certid白o abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado. 

C6digo de controle desta certid白o: 2700004235220000510596090000275201910238 
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Certid白o emitida eletronicamente via Internet. A aceita"o desta certid自o est自  condicionada 白  verifica9吾o de sua 
autenticidade na Internet, no endereo eletrnico 
https://pocoes.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certid巨o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Impresso em 23/10/2ロ19加09: 51:0日  
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