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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO NO 128/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dotaOes no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para ifornecimento parcelado de soro fisiol6gico, 
medicamentos injet白veis e, saneantes para atender todas as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96esdo Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 
2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19'i 

AUTUACAO 

Aos 05 (cinco) dias do m6s de maio de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se ve. 

編  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

I聾  fl MUNiCIPAL?ocoes 
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PREFEItURA MUNICIPAL DE Pt)ぐ(JES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNIPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 202/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saロde, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaMATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ 07.886.202/0001-21, referente ao Preg白o 
Presencial n。  018/2020・SRP, cujo objeto 白  o fornecimento parcelado de soro fisiol6gico, 
medicamentos injet自veis e, saneantes para atender todas as unidades, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, contrato este sob o n。  12812020-FMS. 
Justifica-se a necessidade deste, atravs do Decreto n。  10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9百o no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade p自blica decorrentedo Coronavirus 
(COVID・19) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Juihodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID・19 
Ficando aberta uma nova A9ao Or9ament自ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122.09・ 2.068 1 Enfrentamento da Emerg白ncia em Sa"de- COVID-19 

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

Atenciosamente, 

● 



barenhas 
ipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
自 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para ifornecimento parcelado de soro fisiol6gico, 
medicamentos injet白veis e, saneantes para atender todas as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme 
descri96esdo Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19). 

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

Gabinete do Prefei' ,' 5 de maio de 2020. 

2I2T29過  MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

I 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
aue o p leito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disoonibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Oramentaria /knuai e 
ComrDatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9amentaria, senaoquea 
desDesa decorrente da presente solicita9ao ser白  custeada peia UP1iUMUに  
ORGAMENTARIA, contorme segue anaixo: 

a 	Unidade Orcament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
1 	030701 - Fundo Municipal, de じ  auae ae ビ  o9oes 

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9ao da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9自o B白sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistncia Farmaceutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es 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 Emergencia em Sa自de - COVID-19 

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

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

● Atenciosamente, 

離vo Correi蕊  
Setor Cont自bil 

1 PREFEITURA fl MUIICIPAE.?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES- - 

1' 
GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po加es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa自de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota叩es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para ifornecimento parcelado de soro 
fisiol6gico, medicamentos injetveis e, saneantes para atender todas as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme 
descri96esdo Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19), solicita an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, 
tendo como justificativa: Credito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9); 

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

Segue Dota9ao pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 128/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em consonancia 

e 

● 

PPREFEITURA fl MUNICIPALwocoes 
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Gabinete do Pref・  ito, 05 de maio de 2020 

Pra9a da Bandeira! 02 1 Centroー  Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 

議黒う ESTADO DA BAHIA0tSfl LAEDR 

PARE BAME血IQQ 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po9。es / Secretaria Municipal de Sa丘de 

嘆麟鷲麟 

●
霧麟鷲  

calamidade piiblica decorrente do CoronaVirus.. 

鷲蒸鷲議驚 
 

I, 



flPREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES
Cei LACaR.) 
鳶鷲蕪藻燕灘熊競 

 

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

§80 varia95o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condiゆes de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9ament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra95o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza車o das alteraゆes nas clausulas 
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 no precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para alteraぐ6es de menor relev合ncia sobre 
as quais 6 rg5o poder' decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v-se que o apostilamento6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota恒o or9ament自ria ao contrato de n自mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura恒o do processo administrativo licitat6rio (art. 78, 2e, 1H, 
c/c art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei n。  8.666/93). 

Pca da Bandeila02 - Centr0.P0oeSIBa Fone(77)3431 .5800 - Fax (7fl3431-15OOS 

ESTADO DA BAHIA 



*0 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
奄噂 
っ、範二り ESTADO DA BAHIA 
,．王s ・し遣 ’Oが  

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como cl自usula 
necess自ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr despesa, 
comindica頭o da classifica●o funcional programtica da categoria 
econ6mica". A indica95o dos cr6ditos or9amenthrios trata-se de mera 
"execu9ho" do ajuste firmado, nao sendo razo自vel interpret自-la como uma 
"modifica恒o't, de modo exigir celebra恒o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza"o do termo de 
apostilamento ao contrato de no092/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n 。  to - de 05 de maio de 2020. 

nosso parecer salvo melhor entendimento 

Po中es/Bahia, o6 de Maio de 2020・  

yANNE MA 
ASSESSORA JIJRI 

O MATOS 
CA ・ O AB/BA 51735 
，、  

、  

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po9es/Ba - Fone(77)3431 .5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - 

	

- 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 

	

w 	representaao peio iim. Leanciro /kraujo Mascarenflas, l-'reteito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e !a.empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o no 	 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 disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94. oriundo da 
rrctc.,/-u VttbtNUIML rr U]どIZUZU - bkl-', resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de paeamento 

	

a 	atraves ao Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 

	

ー 	 txxraorainario Por Excesso de Arrecada9白o para custeio das ac6es de 
enTrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-Irn- 

1・1 benao que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 
iistaaos em anexo, especiticos 白  s a96es de combate ao COVID-19: 

1・3 /AS aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o 
aos recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada: 

i.4望vlaaaen-'roJeto:1o.122 092068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de- COVID-19: 
I・5Sendo assim a dota9白o or9ament自ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 - Manutenc白o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de AtercaoBsi 

2聾逃参  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es 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 Emergencia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA 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 nao se computando os 
casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

● CL3.1!，器】隠震、君鷺襟奮うOclusulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidfrem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
只orro十白rIflQ O 只O十nr mnn十五hiI 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF ・ 	 hロIで  

PPRIFEITUaA6 MUHICPALwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saロde, j自  consultado o Setor 

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

parcelado de soro fisiol6gico, medicamentos injet自veis e, saneantes para atender 

todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, 

conforme descri96esdo Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade 

atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio 

de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio 

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

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

publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 

2020, oriundo do CONTRATO N。  128/2020 FMS. 

Gabinete do Pref ・ ito, 06 de maio de 2020 

Leand Q ajo lIascarenhas 
10 iviynicipai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 128/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui6es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
ifornecimento parcelado de soro fisiolgico, medicamentos injet白veis e, saneantes 
para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 
deste Municipio, conforme descri96esdo Pregao Presencial n。  01812020-SRP de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao para custeio das a加es de enfrentamento de calamidade p自blica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento 

Gabinete do Prefei ., 07 de maio de 2020 

Leandr' A aujo.Masfarenhas 
Ito iviuniciDai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO No 128/2020 FMS, cuja dota9o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9ao Basica 
10.301.09.2.041 - Gestao das Ac6es de Assist白ncia Farmac6utica 

' 	lU・ jU4 ・Uり・Z・ U4Z ー  tjestao aasハ9 oes ae vigiiancia em t5auae 
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 

Gabinete do Prefeit., I de maio de 2020 

P聾  fl MUNICIPALwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

t PUFEITURA6 MUNICIPAl.?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

• PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No128/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 128/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 128/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COM'RCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 128/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAQA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

合a鷲罵農認ごI響旨D際召纏激協，ituac-582認に器響辞忠loネ

器謂0器措謂故詣6畿驚晶腎協 andro ArEIUNICIPAI 留輩詣費器驚需  
cNPJ sob o n。 11,113,3 24100 0 152,com sede 白 Rua:cardeal da silva,n。 75,Bai「「o】 centro, 
cEP'452601000, 「epres,ntado por Jorge Lu嶋 santos Lemos,secrd白「io Municip訓 de 
sa画」oravante deno「lmado cONTRATAN叱  edo outro kdo 白  e~saMATTos A PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES - BAHIA, sBairro: centro,Poes Bahia, FONE/FAX (77) 3431-14242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm. UMunicipal, COM A COPARTICIPAAO DO FUNDO 1VCNPJ sob on 11,113,324/0001-52, com sede Rua: C
CEP. 45.260-000, represpntado por Jorge Luis SantcSade,doravante denominado CONTRATANTE, edoOLIVEIRA COMRCIO DE MEDICAMENTOS LT欝'raa dIa Bandeira, n 02,senta no CNPJ sob nijo Mascarenhas, PrefeitoDE SAUDE, inscrito noSilva, n 75, Bairro:centro,Secretrio Municipal dedo 	empresaMATTOSsoa jurdica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。  07.886.202/0001-21, com endere9o comercial 白  Rua Guilhermino 
Novais, n。09, Recreio, Vit6ria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita●o na modalidade Pregao Presencial n。  
018/2020・SRP, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8・ 883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi"es 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAQA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, represpntado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaMATTOS 
OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 07.886.202/0001-21, com enderego comercial 6 Rua Guilhermino 
Novais, n°09, Recreio, VitÓria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Li 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os Dara o 
fornecimento parcelado de soro fisiolgico, medicamentos injetveis e, saneantes Dara 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municioio. 
conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  03512020. referente ao Edital 
Pregao Presencial n。  01812020-SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/oroieto 
nas dota"es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020' 
Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecadaco Dara custeio das a es de 
enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus ICOVlD-i9': 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstritd somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19: 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota"o Or9ament自ria a seguir especificada 
I ・4竺と！9？輿Projeto:10・122・09・2・06『一 Enfrentamento da Emergencia em Sa"de 一  

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotae百n orcamentArin nncにa a car da 。  an,,in+。  f,、ra- 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de soro fisiolágico, medicamentos injetaveis e, saneantes para 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 035/2020, referente ao Edital 
Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que sera necessário acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato 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 Satide - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a do 

,. Unidade orçamentaria 30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
	  030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa  3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

t 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

14- Transferncia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n百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 condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI96ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E par 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 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 

鶴；。Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

D答ITURAeAMUHCIPAL 



25 	Unidade A lcool etilico 70% em gel, 500 g 25 	Unidade Alcool etilico 70% em gel, 500 g 

20 	Litro 	lcool absoluto 99,5。GL 20 	Litro 	Aicooi absoluto 99,5°GL 

ITAJA ITAJA R$ 34,79 R$ 	869,75 R$ 34,79 R$ 	869,75 

ITAJA ITAJA R$ 8,49 R$ 	169,80 R$ 8,49 R$ 	169,80 

20 	Unidade Sabonete liquido com clorexidina a 2%, 5 L 20 	Unidade Sabonete liquido com clorexidina a 2%, 5 L CINORD 	R$ 109,98 R$ 2.199,60 CINORD 	R$ 109,98 R$ 2.199,60 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 111.1 13324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 12812020 - FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 128/2020 - FMS 

1  30 Unidade Ague destilada solução injetável 100 mL HALEX ISTAR R$ 	3,34 R$ 	100,20 

2 20 Unidade Agua destilada solução injetável 250 mL HALEX ISTAR R$ 	4,01 R$ 	80,20 

3  20 Unidade Agua destilada solução injetável 500 mL FRESENUIS R$ 	4,28 R$ 	85,60 

4 20 Unidade Agua destilada solução injetável 1000 mL FRESENUIS R$ 	6,76 R$ 	135,20 

5 30 Unidade Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável 250 mL sistema fechado FRESENUIS R$ 	3,20 R$ 	96,00 

6 25 Unidade Cloreto de sedio 0,9%, solução injetável 250 mL sistema fechado FRESENUIS R$ 	3,44 R$ 	86,00 

7 20 Unidade Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável 500 mLsistema fechado FRESENUIS R$ 	4,10 R$ 	82,00 

8 20 Unidade Cloreto de s6dio 0,9%, solução injetável 1000 mL sistema fechado FRESENUIS R$ 	6,87 R$ 	137,40 

9 
20 Frasco 

Cloreto de Odic) 0,9%,solução não estéril 500 mL (Solução 
Fisiológica tópica para curativos) 

FARMAX R$ 	4,52 R$ 	90,40 

10 
20 Unidade 

Glicose + cloreto de sódio 5 + 0,9% solução injetável 250 mL sistema 

fechado (glicofisiológico) 
PRESENIUS R$ 	3,86 R$ 	77,20 

11 
20 Unidade 

Glicose + cloreto de s6dio 5 + 0,9% solução injetável 500 mL sistema 
fechado (glicofisiológico) 

PRESENIUS R$ 	4,48 R$ 	89,60 

30 Unidade Glicose 5% solução injetável 100 mL sistemafechado PRESENIUS R$ 	3,62 R$ 	108,60 

i
12 

13 25 Unidade Glicose 5% solução injetável 250 mL sistema fechado PRESENIUS R$ 	3,86 R$ 	96,50 

14 20 Unidade Glicose 5% solução injetável 500 mL sistemafechado PRESENIUS R$ 	4,48 R$ 	89,60 

15 25 Unidade Manitol, solução a 20%, 250 ml sistema fechado PRESENIUS R$ 	6,74 R$ 	168,50 

16 20 Unidade Ringer simples solução injetável 500 mL sistema FECHADO PRESENIUS R$ 	5,36 R$ 	107,20 

17 20 Unidade Ringer lactato s6dico solução injetável 500 mL sistema fechado PRESENIUS R$ 	4,54 R$ 	90,80 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

PPRIPEITURA fl MUNICIPALwocoes 
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Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONE/EAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 128/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 128/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  128/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA MAUOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 128/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIpAçÃo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm.o LeandroAraio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, (JM A UUIJAN I IUIPAしAU DL) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。  75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaMATlOS 
OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。 07.886.202/0001-21, com endere9o comercial 白  Rua Guilhermino 
Novais, n。09, Recreio, Vit6ria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita戸o na modalidade Preg'o Presencial n。  
018!2020・SRP, nas disposi加es da Lei Federal 5.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi6es 
cnn' ,intnc 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada a Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogões Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAC1DE , 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 	empresaMATTOS 
OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 07.886.202/0001-21, com enderego comercial a Rua Guilhermino 
Novais, n°09, Recreio, Vit6ria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de soro fisiol6gico, medicamentos injet自veis e, saneantes para 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de deste Munic(pio, 
conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  03512020, referente ao Edital 
Pregao Presencial no 01 812020・SRP, que ser necess自rio acrescentar uma atividade/projeto 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020 
Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1・2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9含o Orament白ria a seguir especificada: 
1.4 AtividadelProjeto:10.122・09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COV旧-1 9; 
1.5 Sendo assim a dotac白o orcament白ria n月ss月 n caret ean,iintn (rrvwi-.・  

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pregos para o 
fornecimento parcelado de soro fisiológico, medicamentos injetaveis e, saneantes para 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões constantes da Ata de Registro n° 035/2020, referente ao Edital 
Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que sera necessário acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotaçÕes no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Crédito 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 esta adstrito somente aos itens listados 

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

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota ao or 

,. Unidade orçamentaria 30700 - Secretaria Municipal de Sande 
	  030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/projeto 

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

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

CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante 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自usulas e condi加es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSI9OES 
4・1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d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. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 
CPF 

 

  

  



Quinta-feira 
28 dc Maio dc 2020 
54-Ano -No802 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
54 - Ano - N° 802 Po96es Poções 

Dirio Oficial do 
MUNIWPIO 
Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.12812020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 128/2020 FMS 

TERMO DE APOS'flLAMENTO AO 
CONTRATO N。  12812020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA MAUOS OLIVEIRA COM'RCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 128/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 

＆讐F器器器響旨D議醤畿譜鵠，綴認に器鷲 andeira,s nCNPJ sob等  

14.2Mun謂0/000COIl措おste atoPA RT IC畿譜do pDO献rn. Leandro AraDO MUNICIPAL留ascaSA冨as,ins認需  

CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sa旦de・doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaMA'rrOS 
OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridiia de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。 07.886.202/0001-21, com endere9o comercial 白  Rua Guilhermino 
Novais, n。09, Recreio, Vit6ria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preq百o Presencial no 
018/2020-SRP, 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,medinte as clusulas e condi6es 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede 6 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTFtATANTE, edo outro lado a empresaMATTOS 
OLIVEIFtA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 07.886.202/0001-21, com enderego comercial a Rua Guilhermino 
Novais, n°09, Recreio, Vitoria da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregio Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar ci presente apostilamento,mediante as clausulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 - -. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Precos nara n 
り讐世！門り Parcelado de soro fisiol6gico, medicamentos injeta油s e. saneantes narn 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipl de Saude deste Mtjnir.inin, 
conforme descri"es constantes da Ata de Registro n。  035/2020. referents 
Prego Presencial no 018/2020・SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/nmietn 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade ai面  
para processo de pagamentoatravs do Decreto Munlcloal no 10 de os de naio雨2'i& 
Que ab乞C製恒Extraordin白rio por Excesso de Arrecadaco narn CLJS扇晶晶ふご品  
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronav'rus T&iin'耳 .), 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito' somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-1 9: 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato corre o por conta da inclus白o dos recursos da Dota9白o Orament白ria a sequir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10・122・og・2・  068 -- Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa de

COVID-19: 
1.5 Sendo assim a dotacan nrr,amnnthri2 nユo000enr ti., 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fomecimento parcelado de soro fisiológico, medicamentos injetaveis e, saneantes para 
atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 035/2020, referente ao Edital 
Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,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 malo de 2020: 
Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as 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 SaCide - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a d 

. Unidade orçamentária 

_ _ 	— - 	— 	—• • —..• ... re........ou LA VCII •-4GI onyull Re WI MCI. 
30700 - Secretaria Municipal de Sande 

	  030701 - Fundo Municipal de Saida de Poções 

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa  3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02- Receitas e Trans!. de Impostos 

wrliorm_IA EL, sv.iircum. 

 

Rua; Cardeal da S,Iva, ri' 75, centro, Po es Bahia, Fone; (77)3431.4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75. centro, Prides Bahia, Fone: (77)3431-4350 
～・“~・・~・・ノ  vp../ 



	 2) 
CPF 1)CPF 

Dirio Oficial do W鵬” Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
55-Mo -N.802 

PREFEITURA MUINICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

14 - Transferncia de Recursos 

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

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

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

Po加es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

賢*- MWOCI L Rua; cateal da Silva! n・  75, Centro, Poes Bahia! Fone; (77) 3431.4350 



26/03/2020 
CERTiDAO NEGATIVA 

Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: MATT, OS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
- MECNPJ/CPF 07.886.202/0001-7 I 

God・Contribuinte: 0304975 
lnsc.Municipal: 423831 

● Endere9o Im6vel: RUA GUILHERMINO NOVAIS 9 , RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA , CEP. 	 45020600 
Quadra: 
	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1 259,de 29 de Oezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Nmero 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - C6digo Tribut白rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELA9AO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa9ao regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid白o n白o servir de 
prova contra cobran9a de quaisquer debitos que venham a ser apurados pela Fazenda P自blica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966- C6digo Tribut白rio Nacional 

Emitida Q
eQ

uarta-Feira 25 de Mar9o de 2020 as 15:46:35Validade: 	dias 

C6digo de controle da certid白o: 20200015988 

Certid含o emitida gratuitamente 

Aten9言o: qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

seN」叩s pmvcbagov・b「ノce面da。二impressao php？に＝e＆町＝FGFEEEGEGKMMLE＆中c=FE&pcced叱  
1門  



INSCRI O CS IADUAC 

068.503.697 

CNPJ 

I17.826.202/肌川1-il 

RAZAO SOcIAL 

MAnOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L.TIM 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissdo: 27/03/2020 14:43 

Certid五o Especial de D'bitos Tribut'rios 
(Positiva com efeito de Negativa) 

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

Certid白o NO 20200933049 

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

presente certidao Positiva o efeito de Negativa 

I'rurrsso(s) Admini,trativo4s) Fiscal(is): I('MS 

299333,O(I(15 19-2 - Inicial/I'ARCI].AMENTO 	 600000,0247ノ  I 8-I - Inicial/PARCELAMENT() 

61)1)000,2105 18-9 - Inicial/PARt 'ELAMEN'I'U 

Esta certid白o engloba os d白bitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscutos na 
Divida Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados 

Emitida cru 27/03/2020, conformle Portaria n。 918/99, sendo vlida 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:Ilwww.sefazba.gov.br 

Vlida corn a apresenta"o conjunta do cart百o original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minisl'ro da Fazenda 

PAG - F dc~ 	 Reにこ山山・正 4pct:U,i.甲［  



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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEerros RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIO 

Nome: MATOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

CNPJ: 07286.202/0001 ・21 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuraaas, e 
certificado que: 

1. constam d白bitos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade 
suspensa nos termos do art. 151 da Lei ri0 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Cddigo Tributario Nacional 
(CTNI. ou objeto de decis白o judicial que determina 
sua desconsidera9白o para tins de certiiica9ao oa 
regularidade fiscal, ou ainda n谷o vencidos; e 

2. n含o constam inscri96es em Divida Ativa da Unio 
(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este 
documento tem os mesmos efeitos da certidao negativa. 

Esta certidao 6 v自lida para o estabelecimento matriz e suas 
filiais e, no caso de ente federativo, para todos os 6 rg白os e 
fundos pロblicos da administra9白o direta a ele vinculados 
Refere-se 白  situa9白o do sujeito passivo no 白  mbito da RFB e 
da PGFN e abrange inclusive as contribuiいes sociais 
previstas nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo 自  nico do art. 11 da 
Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita9白o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9o 
de 	sua 	autenticidade 	na 	Internet, 	nos 
endere9os chttp:ffrfb.gov.br> ou 'chttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certid巨o emitida gratuitamente corn base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 自  s 03:05:28 do dia 06/02/2020 <hora e data de 
Brasilia>. 
V白lida at白  04/08/2020 
C6digo de controle da certidao: C296.DF4B.27C3.BC7C 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



CERTエDAO NEGATIVA DE D自BェTOS TRAEALjjェSTAS 

Nome: NATIOS CLIVEIR; COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIDA 

Ce工七ュdao n 。 :。  4804322/器』T7 R FTLTATS ) UNO 丁 07 RR 6 フ C)フノ。00 1 ーつ 1 
Expedicao: 18/02/2020, a S 08:40:14 

に1；費コ議認2020 り80 にen七。 e 。ユ tenta) d工as, con七ados da data 

(MATRIZ E FェL工Aェ5), insorユ to(a) no CNPJ sob o n。  
07.886.202/0001-21, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhi st-as. 
CCr L . _AGL) Crn. 七ユda こL':U )C' O C Iに『 ar七 ，  CA) 7\ da Consolェdagac dこ3 L -. l,-- _4,U 	..X LAfl 	LflO } U _O 	O 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados cons七antes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
T工ュLon a ユ 3 JU Tl C,し C,lhニ  ビ  eら七こo a七 LA C,l ユ US dCo o七‘ 2 （」 c・ユ O ) dla5 
anteriores 白  data da sua expedュ 9』o. 
No caso de pessoa juridicu, a Certidao atesta a empresa em relag巨o 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta cer 十 ldAo condiciona-se ら  verificacao de sua 
auしenし」 c 上 oaae no pOf L& 二  no I上」bunai SuPeIユor ao l工ana ユno ria 
In七erne七  （ h七七p: ／ノwww ．七 S 七 ． 」 us.br). 
Cer七ュdao em工 tュ da gratuユ tamente. 

INFORMACAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacユonaj de Vevodores Traba上 tfls七as cons七am os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e 」 uridュ cas 
lnadimplentes peran七e a Justica do Trabalho quanto a s obrigaマ6es 
es七abelecidas em sen七eng己  con den a七6r ユ a trans辻ada em julgado ou em 
acordos ]udicia ユ o 乞rabaiJi ュ st a S, lncjusjve no concernen七e 
r CO. ol hュmen七os prey ュ den c ュ血 r ユos, a honor白rlos, a cus七as, 
emolumentos ou a recolhimontos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Ministerio P白blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr'via ' 

cert ュ f ュ ca一se LTTOS I しC L L -4- 山し Ct 一se que M.TTOS DLェvEェRA COMERCェO DE MEDェCAMENTOS LTDA .IvE工RA ( 

上 ab 



0710512020' 

CAI awan 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscri‘言o: 07.886.202/0001-21 
Raz言o SocialtIATTOS E OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 
EndereCo: 	R GUILI-IERMINO NOVAIS 09 RECREIO / EXPOSICAO / VITORIA DA 

CONQUISTA / BA / 45020-600 

S 
A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui5o 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白o servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuiG6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:04/03/2020 a 01/07/2020 

Certifica戸o N mero: 2020030402275362018348 

Informag各o obtida em 07/05/2020 13:05 ・ 27 

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

h即swcmsuna七げcaaagov br/cons吐acげノpa9esIconsuItaEmpre9ad。目sf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・52 

CONTRATO No 128/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPAAO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE POCOES E A EMPRESA MATTOS 
OLIVEIRA 	COMERCIO 	DE 
MEDICAMENTOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES (BA), estabelecida 白  Pra9a da Bandeira, no 02, centro, 
Poc6es-BA. inscrita no CNPJ sob n.。14.242.200/0001 -65, neste ato representada pelo IIm. Leandro 
Ar'iin Masrnronhnc Prfpitn Muinir.innt COM COPARTICIPAC、O DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SNIDE DE POる6ES, Estado da BaNa pessoa juridica de direito p自blico, com sede na Rua Cardeal 
da Silva, n。 75, centro, Po96es-Ba, inscrito no CNPJ soba no CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato 

a reoresentado oelo Secret白rio o Sr. Jorge Lus Santas Lemos, brasileiro, inscrita no CPF sob o n。  
1 466.638.785-49, doravante denominado CONTRAJANIL, e a empresa MMI 1Gb ULIVLII(M 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
07.886.202/0001・21, com endere9o comercial 白  Rua Guilherniino Novais, no og, Recreio, Vitria da 
Conquista- Bahia, CEP: 45020-600, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na 
modalidade Pregao Presencial n。  018/2020-SRP, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, 
mediante as cl自usulas e condi6es seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui o objeto do presente contrato o Registro de Pre9os para o fornecimento parcelado de 
soro fisiol6gico, medicamentos injet自veis e, saneantes para atender todas as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata 
de Registro no 035/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP. 
§ 1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi9白o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at6 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
司加ra96es 

S S 2。  A oresente contratac自o est sendo formlalizada de forma direta. Dor Modalidade Preo白o 
- 	i-'resenciai rr Uld/ZIJZ(J-bKi-', com base no, ao art. ii, aa Lei nu iu.zuiuz. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato e de pre9o unitrio, em obedi白ncia ao Edital do 

Preg白o Presencial N。  018/2020-SRP e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 

b) A a9巨o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n自o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato. 

a) De 05 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
b) Na entrega dos medicamentos e material, devero ser apresentados registro da ANVISA, das 

mesmas marcas apresentadas na proposta. 
c) Na entrega referentes aos lotes 15 e 17 medicamentos de aten戸o b自sica, devero ser realizados 

de diariamente no setor de Assist白ncia Farmacutica, prazo m白ximo de entrega 24 horas, conforme 
solicita9白o do Contratante em poucas quantidades. 

§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados Dela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da Lei 

L 
8.883/94. 

jl零Rua: cardeal da Silva, ns _ . o96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 



,撃監 Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro,._- . REIMS 	Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, es.BA\Fone: (77) 3431-4350 6es-BA Fone: (77) 3431-4350 

置  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAりDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA TERCEIRA一  PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser at' 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLUSULA QUARTA~ PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preo Total para a entrega do objeto ser de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Pregao Presencial 
n。. 018/2020-SRP e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-白, 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; 
§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer 

S reaiuste ou atualizac白o do valor contratual 
4.i us rre9os oiertaaos serao lixos e irreajustaveis. 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia9白o do custo da produ9自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.o8.666/93 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sere at6 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total para a entrega do objeto sere de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregão Presencial 
n°. 018/2020-SRP e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-e, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especificações; 
§ 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 impficar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento sere imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 4, reajuste ou atualização do valor contratual. 
4.3 Os Preços ofertados sera° fixos e irreajustaveis. 
4.4 Os pregos constantes na proposta ou orçamento poderao sofrer revisões objetivando manter o 
equilibrio econômico financeiro pela variação do custo da produção - efetivamente comprovado peb 
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. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Oramentria a 
seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Orçamenteria a 
seguir especificada: 

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

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

F onte  02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14- Transferência de Recursos 

PargrafoO nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. 	Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
Ii. 	Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Unio e 

Tributos Federais; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
VI. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES 

Paragrafo Onico: A empresa devere apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto h Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto h Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto h Fazenda Federal, referente h Divida Ativa da União e 

Tributos Federais; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
VI. Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
6.1.2 A CONTRATADA serA legal e financeiramente respons白vel por todas as obh''96es e 一一ーー一：一一  一 	一LL 	．  ー ‘ 	 ー 	了  ーrー’～ー’ー’ rv' "～ー  ロり  uv”りロyvロ，  c 
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6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA devere fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para 	xecução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securiterio com ciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
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CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou imprud6ncia, 
na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9ao ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso Xli da Lei n。  
8.666/93. 
6.1.8 Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po加es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os documentos 

S Dara a resoectiva aorovac白o. em at6 5(cincoI dias consecutivos, a oartir da data de sua ocorr6ncia. 
soo pena ae nao serem consiaeraaos; 
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 Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder白  a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama加es que fizer, sem prejuzo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, at白  o quinto dia 自  til do m6s 
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 provid白ncias que lhe 
parecem cabveis e anotar os fatos ou observa96es cujo registro se fa9a necess白rio; 
6.2.6 Os preos registrados sero publicados no Dirio Oficial do Municipio; 

. 6.2.7 Emitir autoriza9白o para aquisi 白o dos materiais e produtos 

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as seguintes 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9白o, sem prejurzo de san96es civis e criminais, 
ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio: 
7.2 Advert6ncia sempre que forem constatadas infra96es leves. 
7.3 Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos: 

al iu'y0( aez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entreqa superior a 5 (cinco) 
aias, aesistencia na entrega do material: 

b) at白  30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do oroduto: 
C) superior a au (trinta) dias, nos casos em que n白o tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 
produto; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
cocumento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

I・'i b uspensao nos prazos abaixo definidos 
a) de at白  12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no 

白  mbito da Administra9ao Publica Municipal; ー  
b) suspens白o de at6 12 (doze) meses e multa 	alord()contrato a dRnRnd。「 Hn nmi"' 
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causado 白  Administra9白o P自blica Municipal; 
c) n白o atender as especifica96es tcnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica9白o 白  administra9ao: 

multa de 10% a 20%; 
e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biol6gica 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 Administra9白o P自blica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4. 
7.6 A suspens白o temporria do fornecedor cujo contrato com a Administra9白o Pロblica Municipal esteja 
em vigor, impedir o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 合  mbito do municipio 
at白  o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 
7.7 Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra9白o Publica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou at que seja promovida a reabilita戸o 

S Derante a ororia autoridade aue aolicou a cenalidade. aue ser concedida semore aue o contratado 
ressarcir a A aministra9ao peios prejuizo、resuitanies e aepois ae ocornao o prazo ae penaiiaaae 
aplicada. 	 ' 
7.8 As multas aplicadas devero 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, aps prvio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a crit6rio 
da Secretaria Municipal de Administra9白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 pela sua 
diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra9白o, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau 
da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra9白o Pロblica Municipal, 
nao impedindo que a Administra9白o rescinda unilateralmente o contrato. 
7.11 As san加es prevista no item 08 deste edital s白o de compet6ncia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administra9白o, permitida a delega9白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 prejuzos sero ressarcidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 (auarenta e oito) 

a noras, apes previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditrio, contado da 
noiirica9ao aaministratpva a uonirataaa, sob pena de multa. 
7.13 Nenhuma san9白o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa pr白via 
do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO 
8.1 A inexecu9白o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis白o, observadas, para tanto, 白  s 
disposi96es da Se"o V, Capitulo 川  das Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 
8.2 A rescis自o poder 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 rescis白o ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n。  8.666/93. 
sem que haja culpa da contratada, ser白  esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que 
houver sofrido. 
8.4 O presente contrato poder ser rescindido pelas situa96es previstas no art. 78. da Lei Federal n。  
8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter todas as garantias previstas no art. 77, da lei em 
referncia. 
Pargrafo9 nico: No caso de rescis白o deste Contrato, a Contratada receber, apenas, o pagamento 
relativo ao objeto fornecido 白  Contratante. 	一  
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CL USULA NONA ・  CONDI6ES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9白o deste Contrato, 
quando necess白rio por conveni白ncia dos servios ou da Administra9白o, respeitados os limites legais e 
os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato 6 regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d"vida em casos omissos. 

CLUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9ao, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

.reten戸o ou compensa9白o de crditos, sempre que possvel 

CL USULA DECIMA PRIMEIRA ・  COBRANCA JUDICIAL 
11.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa9自o de crditos, sempre que possvel. 

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

Po"es-Bahia, 06 de abril de 2020. 

乙ンノ  

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Empresa Contratada 

Testemunhas 
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