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AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

船  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

難 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

昌  

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 12412020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamentos 
injet自veis para atender todas as unidades, bem como material penso, solu96es 
parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri6es do Presencial 
no 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). 
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~ 	I'RJ3F'tI1'URA MUNICIPAL DE I'OCUES 
~ 	 ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 207/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO 

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Sa自de, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaGlL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA, inscrito no CNPJ 08.765.948/0001-40, referente ao Preg白o 
Presencial n。  01 8/2020-SRP, cujo objetoe o fornecimento parcelado de medicamentos 
injet自veis para atender todas as unidades, bem como material penso, solu96es 
parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, contrato este sob o n。  124/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no lo de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin自rio porExcesso de Arrecada9白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ロ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白  23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser白  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A9ao Orament白ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude- COVID-19 

Na certeza de vossa compreensao, elevando nossos votos de estima e considera"o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Jo,WI.“ ・ ●n加s Lemos 
Sec. Munkipal de Sa'de de PoC6es 

~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto a existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamentos 
injet自veis para atender todas as unidades, bem como material penso, solu96es 
parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es do Presencial 
no 018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atraves do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento 
de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 

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

Gabinete do Prefeit'. 05 de maio de 2020 

Leand. Ar '" joMacarenhas 
i-ren to rviuniqpai 

PPR!FITURA fl MUNICIPALQcoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Orament自ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser自  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo 

a 	Unidade Orcament白ria 30700 - Secretaria MuniciDal de Sa自de 
uiuIui - i-unao iviunicipai ae aauae ce i-'o9oes 

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o B自sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transfi de Impostos 
14 ・  Transferencia de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

' 	Atenciosamente 

多ルノ、 一 C 恥  

Setor Cont白bil 
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POTORA fl MUNICIPAL?oocs Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es ・  BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saロde, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota叩es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de 
medicamentos injetaveis para atender todas as unidades, bem como material penso, 
solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p白blica decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita 
an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como 
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 a s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 124/2020 FMS 

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

Gabinete do Prefeit'i 05 de maio de 2020 

伽,$&'"N,戸‘ひ・ノ  



- 	難  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO⑩ES 
JT', ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Pog6es / Secretaria Municipal de Sahde 

ASSITN'l'O: AnostilamentO do contrato n o124/2o2o/FMS, celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Pog6es e a Fmpresa rnruvu-1 
- 	1?APIUIcCPTTTTrA I.TDA. nara a inclusao de atividade / projeto nas cota9oes 
e 
	 no ouadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto.e o torneclrneflto 

Darcelado de medicamentos injet自veis, bem como material penso, soluoes 

narenterais de grande volume e correlatos p
ara atender a UVA e WJ': 

Unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Sailde・  contorme Ur ,ltTh 1J 

municipal n io, de 05 de maio de 2020, que abre cr6dito extraordinarl por 
excesso de arrecada9ao para a96es de enfrentamento de calamidade puDlica 

decorrente do Coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato n o124/2020/FMS, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es e a Empresa FARMA COMERCIAL FARMECEUTICA 
LTDA, para a inclusao de atividade / projeto nas dota96es no quadro de 
detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto 6 o fornecimento parcelado de 
medicamentos injetveis, bem como material penso, solu96es parenterais de 
grande volume e correlatos para atender a UPA e SAD, Unidades vinculadas a 
Secretaria Municipal de Sa丘de, conforme DECRETO municipal n in, de 05 de 
maio de 2020, que abre cr'dito extraordin'rio por excesso de arrecada車o 
para a96es dc enfrentamento de calamidade p6blica decorrente do 
Coronavrus. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 
estabeleceu expressamente as situa96es que ensejam modifica車o da relagao 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi中es legais, 

6sabido de que ha a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 

instrumentos contratuais firmados pela Administra恒o seja realizada por meio 

Pa. da Bandeira,02 - Gentro-Po加es/Ba- Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5805 
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da expedi9ao de termo aditivo, seja alteraq,o unilateral ou 

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

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a 
utilizaco de termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso ue um- - 	. 
contrato que afetam as condi96es at6 ento praticadas . exigem a expeuiりao 
deste termo. O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o segulnit; 

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

§8o varia95o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9ament'rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera95o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra95o de aditamento. 

Nessas condi中es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza9ao das altera96es nas cl'usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h白  necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevncia sobre 
as quais Orgao podera decidir independentemente da anuさncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v6-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota9o or9ament自ria ao contrato de nhmero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra9豆o tern dever de apontar recurso que far frente a fritura despesa 
jd quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. n6 da Lei no 8.666/93). 

Pa da Bandeira,02 - Centro-PocoeS/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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響 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 
CT!CL ESTADO DA BAHIAtr*ots:.' &uoj 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev como cl'usula 
necess'ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr白  despesa, 
comindica車o da classifica車o funcional programtica da categoria 
econ6mica". A indica車o dos cr6ditos orgament'rios trata-se de mera 
"execu,o" do ajuste firmado, nao sendo razovel interpret自-la como uma 
"modifica車o", de modo exigir celebra9ao de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9ao do termo de 
apostilamento requerido, nos termos do artigo 65,§ 8o da Lei 8.666/ 93 e 
Decreto Municipal n o lo - de 05 de maio de 2020. 

Enosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

YANNE MACE*IMATOS 
ASSESSORA JURIDIC4 -、OABf BA 51735 

\ 

Pa da Bandeira02 - Centra-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 POC6ES, 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 ー  
FONE/FAX (77') 3431-5820. inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 

~ 	representaao oeio iim.v L eanaro irauio rviascarennas. rrereito Municloal. aenominaao 
しUN1KAIANIt e a empresa e a empresa 	 , pessoa juriaica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , no 	, CEP 
	 Bairro   	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
PREGAO PRESENCIAL no 018/2020 - SRP, resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl自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 Saude deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, que ser白  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamento 

a 	atrav白s do Decreto Municioal no io de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 
w 	 txtraorainario por txcesso ae irrecaaa9ao para custeio aas a9oes ae 

enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  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 correrao por conta da inclus白o 
dos recursos da Dota,o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1.4Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

一 COVID・19; 
I .SSendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de SaOde 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po9oes 

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 ・  Gestao das A96es de Aten9ao B白sica 

PPREFPITUA fl MUNICIPALooes 
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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 Saude 
10.302.09.2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID・19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

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

a 	CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
w 	J.1 トicam ratiricaaas toaas as aemais ciausuias e conai9oes estaoeieciaas 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 duvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presena de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor contabil 

Po96es, 	 de 2020 

● 
Leandro Ara"jo Mascarenhas 

Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

E PREF!ITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

parcelado de medicamentos injetaveis para atender todas as unidades, bem como 

material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender 

UPA e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 

conforme descri96es do Presencial no 018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 

para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 

2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 

a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 

19), autorizo o setor de contrato a concluir o processo e sua devida publica,o com 

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

CONTRATO No 124/2020 FMS 

Gabinete do Prefeit 06 de maio de 2020. 

Leandro 」正  Jo Masarenhas 
o iviunicimai 

t PREFEITULA6 MUHICPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 124/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento parcelado de medicamentos injet白veis para atender todas as unidades, 
bem como material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos para 
atender UPA e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio, conforme descri96es do 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 a加es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9) 
Justificativa: Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  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 Prefe o, 07 de maio de 2020 

ho - 。j。 o
。

MMa care
- ito Muni ipal 

L PREFfTURA6 MUSCIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  124/2020 EMS, cuja dota o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten"o da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gesto das A96es de Aten9ao B白sica 
10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Earmacutica 
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 - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID-19 

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

Gabinete do Prefei o, 07 de maio de 2020 

Leandro: ajo.Mscarenhas 
en itoM urcipai 

?O華61S 
タ“""“戸““ 。PmW 

 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPftEFtITURA fl MUHOflLwooes 
,t.ena*"”電ク pa．ノ  

 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
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 No12412020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 124/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÂO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.24220010001-65, neste ato representado pelo l Pm.0 Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, し JM A UUI'ARIICIPAじAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45・260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaGlL FARMA 
COMERCIAL FARMACEUTICA LIDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n。  
08・ 765.94810001-40, com endere9o comercial 白  Rua Acre,N自mero: 97, Ibirapuera, Vit6ria da 
Conquista, CEP: 45.075-075, Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com 
base na licita"o na modalidade Preg首o Presencial n。  01 8/2020・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 clusulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de medicamentos injet白veis para atender todas as unidadeg, bem 
como material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Muiiicipio, conforme 
descriゆes constantes da Ata de Registro n。  034/2020, referente ao Edital Preao 
Presencial n! 018/2020-SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/proieto nas 
dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidad6 alual para 
processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que 
abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das a"es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coron'virui (COVID-19): 
1・2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota"o Or9amentria a seguir especificada 
I・4竺γ！害喪/Projeto;1 o・122・ 09・2・ 068 - Enfrentamento da Emerg.ncia em Sa"de. 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9amentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - 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 COPARTICIPAÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaGIL FARMA 
COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n° 
08.765.948/0001-40, com endereço comercial a Rua Acre,Número: 97, Ibirapuera, Vitoria da 
Conquista, CEP: 45.075-075, Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com 
base na licitação na modalidade Pregao Presencial n° 018/2020-SRP, nas disposigões da 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de medicamentos injetaveis para atender todas as unidades, bem 
como material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforrne 
descrições constantes da Ata de Registro n° 034/2020, 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 Credit° 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 nets de combate ao COVID-19; 

	

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

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

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

Atividade/projeto 

— 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - 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 

t 



PREFEITURA MUNiCIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 
14 - Transferência de Recursos 

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e 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白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont自bil 

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

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

Po96es BA, 07 de maio de 2020 Poções BA, 07 de maio de 2020. 

LeandroA jo Mas4aren has 
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Leandro 	(do Mas arenhas 
refeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

LO IlLIRA fl MUNICiPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 一  Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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P自gna 96 Página 96 JORNAL TRIBUNA DO SERTO ・ PUBIJOAOES OFICIAIS JORNAL TRIBUNA DO SERTA0 - PUBLICAÇOES OFICINS 28 de Maio de 2020 28 de Maio de 2020 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No124/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 124/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO No 124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LIDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIpAglo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAtiDE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado oelo llm.o LeandroAraio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, bUM A bUIJAKiiblrAvAU UU トUNDU MUNICIVAL Ut SAUDE, inscrito no 

a 	CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva. no75. Bairro:centro 
w 	ULfr 4り・ZbU-uUu, representaco por jorge Luis santos Lemos, Secretario Municipal de 

Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaGlL FARMA 
COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n。  
08・ 765・948/0001-40, com endere9o comercial 白  Rua Acre,Numero: 97, Ibirapuera, Vit6ria da 
Conquista, CEP: 45.075-075, Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com 
base na licita9白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 condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de medicamentos injetveis para atender todas as unidades, bem 
como material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme 
descri96es constantes da Ata de Registro n。  034/2020, referente ao Edital Prea'o 
rresenciai n" UldIiUZU-SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/proieto nas 
cota9oes no uuaaro de Uetalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 

a 	processo ae pagamentoatraves do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que 
' 	aore Lreaito txtraordinario por Excesso de ArrecadaC白o para custeio das aces de 

enirentamento ne calamidade pUublica decorrente do Coronavirus (COVID-19'i 
1.4b enao que o presente lermo 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 inclusao dos 
recursos da Dota9白o Or9amentria a seguir especificada: 
1.4 AtividadelProjeto:1O・122.09.2,068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Saロde - 

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PogõEs - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAI:IDE , inscrito no 

41 	CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaGIL FARMA 
COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA , pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n° 
08.765.948/0001-40, com endereço comercial Rua Acre,Número: 97, lbirapuera, Vitoria da 
Conquista, CEP: 45.075-075, Bahia, 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 cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pregos para o 
fornecimento parcelado de medicamentos injetáveis para atender todas as unidades, bem 
como material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições constantes da Ata de Registro n° 034/2020, referente ao Edital Pregio 
Presencial n° 018/2020-SRP,que será necessario acrescentar uma atividade/projeto nas 
dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que 
abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento està adstrito somente aos itens listados 

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

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

. Unidade orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções  
10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Ater)* 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 

Atividade/projeto 
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Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

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

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

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSIC6ES 
4・ lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

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

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

Po96es BA, 07 de maio de 2020. Pogões BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Arairjo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1)CPF 
1) 	 
CPF: 

 

2) 2) 

 

  

 

CPF: CPF: 
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Po96es Poções 
Dirio Oficial do 
MUN1cIPIO 

Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SASE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 12412020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 124/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPAR11CIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 124/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogesEs COM COPARTICIPAÇA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

＆譜驚器農誉響舞 )ES-BAE/FAX (77)鵠，ituada-5820.誤
raa
alta鷲ande ira,CNPJ Sジ2,no 

14 ・242・2 0O IOOO l一65,neste ato representado pelo llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Muりic甲司， coM A coPARTにIPA9Ao DO FUNDO MUNICIPAL DE SAロDE, inscrito no 
cNPJ sob o n。 11,113,324IOO O l一52,:om sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
9EP・ 45・ 26α000， 「epresentado porJorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
飼自dらdoravante denonmado coNrRATANTE, edo outro lado 白  empresaGlL FARMA 
coMERcはL FARMAcEUTにA LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ no 
98 76 5 , 948/ DOO l 40,com endere9o:omercial 白  Rua Acre,N"mero: 97, Ibirapuera, Vitria da 
c叫u嶋伯， cEP:45.075075, Bahia,aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com 

F\ VKhfrIlUKA MUNIUI

IPAL DE PCBairro: centro,Poes Bahia, FON14.242.200/0001-65, neste ato represMunicipal, COM A COPARTICIPACNPJ sob o n 11,113,324/0001-52,CEP. 45.260-000, representado porSade,doravante denominado CON'COMERCIAL FARMACEUTICA LTD,08.765.948/0001-40, com endereo cConquista, CEP: 45.075-075, Bahia,base na licitao na modalidade Pre驚曹III鷺験I 
Lei Federal 8・666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por obieto o Reaistro de Precos nnrn o 
fornecimento parcelado de medicamentos injetveis para atender todas as unidades. bem 
como matenal penso, solu加es parenterais de grande volume e cai-relatos oara atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municinio, cnnfnrmn 
descri es constantes da Ata de Registro n。  03412020, referente ao Edital Prpnin 
PresencIal n! 01812020-SRP・que ser自  necess白rio acrescentar uma atividade/nrnietn ;; 
dota es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atualp論  
processo de pagamentoatrav白s do Decreto MunIcIpal n。  10 de 05 de maio de 202n7 Ci; 
abre Crdito Extraordin,rio por Excesso de Arrecadaco nara custem das a'es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVlD-IQV 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente' os itens listados 

em anexo, espec「ficos 白  s a96es de combate ao COVID-ig: 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos recursos da Dota9白o Oramentaria a seguir especificada 

“識留ごProjeto:10.122・09・2・。68 ー Enfrentamento da Emerg'ncia ・m Sa"d・・  
1.5 Sendo assim a dota9白o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada Praca 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 COPARTICIPAgA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaGIL FARMA 
COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n° 
08.765.948/0001-40, com endereço comercial Rua Acre,Número: 97, Ibirapuera, Vitoria da 
Conquista, CEP: 45.075-075, Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com 
base na licitação na modalidade Pregao 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 cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fomecimento parcelado de medicamentos injetaveis para atender todas as unidades, bem 
como matehal penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA 
e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, c,onforme 
descrigões constantes da Ata de Registro n° 034/2020, referente ao Edital Pregao 
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 Credit() 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, especfficos as ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da indusão dos 
recursos da Dotação Orçamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

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

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

Atividade/projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência 
Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Iffilk rearimsa. sr ......... 
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Diario Oficial do 
W晒馴o
&id° Oficiai do 
MIUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETAFtIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 
14 - Transferencia 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 es da Contratante n白o se computando os casos previstos no
artigo 1 .058 do Cdigo Civil Brasileiro; 

響漂こ農
El RIas儒』醜認農留sulas e condi"es estabelecidas no Contrato 

'irlyunai que c ouairem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 

鴛騰篇留驚a繋驚篇慧認e誤農里需際留器器・農  

＝誌帯謹器需農
assina
abaixo器認器器農器羅膿器際晶 igual teor, na 

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

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

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

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

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1)CPF 
1) 	 
CPF: 

 

2) 2) 
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Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: GIL FARMA COML.FARMACEUTICOS LTDA.-ME 
CNPJ!CPF: 08.765.94810001-40 

Cod.Contribuinte: 0332532 
Insc.Municipal: 461059 

Endere9o Im6vel: RUA ACRE 97, IBIRAPUERA, Vitoria da Conquista ・  BA, CEP: 
Quadra: 	 Lote: 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
N自mero 5.172,de 25 de Outubro de 1966: C6digo Tribut自rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELAGAO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa9ao regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidao nao servir白  de 
prova contra cobran9a de quaisquer d白bitos que venham a ser apurados pela Fazenda P"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 Ter9a-Feira, 3 de Mar。o de 2020 as 15:18:03 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certid白o: 20200012590 

Certidao emitida gratuitamente. 

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



IN SCR埠AO ESTAロUAし  

073.777.879 

CNPJ 

O8.765.94810001-49 

RAJAO SOC1A{ 

CII. FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS I.TDA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissio: 07/05/2020 13:47 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Especial de D6bitos Tribut豆rios 

(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tribut自rio do Estado da Bahia) 

Ce,Udao NC. 20201342548 

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

presente certid白o Positiva o efeito de Negativa 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS 

20695! .0004'!9-7 - la InsしIJISTRIBLJICAO 

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

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados. 

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

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

Valida com a apresentacao conjonta do cartao onginat de inscriao no UPト  ou no CNPJ da 
Secretana da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

PAG -I dc I Reli 'crlidaoEspec ial.tpt 
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競  
MINIST亡RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ: 08.765.948/0001 -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,6 certificado que 

1. constam d'bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tribut白rio Nacional (CTN), ou objeto de decis白o judicial que determina sua 
desconsidera 白o para fins de certifica9白o da regularidade fiscal, ou ainda n百o vencidos; e 

2. n白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 certid白o 
negativa 

Esta certid白o 白  v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos publicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9ao do 
sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alneas 'a' a d' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho dc 1991 

A aceita9ao desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9百o de sua autenticidade na Internet, nos 
endereGos <http://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 13:35:50 do dia 05/02/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at白  03)08/2020 
C6digo de controle da certid白o: 195E.9E43.F3C9.6C39 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

S 



CERT工IDAO NEGATェVA DE ID自BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: GIL E'ARMA COMERCJAI' FARNACEUTICOS LTDA 
(MAT'U Z E PITTAIS) CNPJ! OR,76S 1 948 loom -41) 

Certidao n。 : 5753293/2020 
Expedi9ao: 03/03/2020, a s 15:29:51 
Validade: 29/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedi早ao. 

C e r 七1frca~se que GェL FARMA COMERCェAL FARMACEUTェCOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  
08.765.948/0001-40, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Ir a ha 」 hュ S七as. 
ここr1- - -4- う○ c- 	七ido com hacc cc ar七 . 612-A da こList-)0 I l c-t CA cJ Lt c-A Lfl-) -I_tt_ A.) 

Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabaiho, de 24 de agos七o de 2つ11' 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
T 丁 l1) ii IL 	, 	d, J 	一 lhIt H 】 1 	r一 	ー。 十 (it) 	ョ 	」 ョ】ユン ados 	ョ十戸 	/ 	(LIIlH 、 	ぐ」 lョ S 

an七erro r e s 白  data da sua expe clュ gao. 
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em relag言o 
a todos os seus estabelecimentos, ag白ncias ou filiais. 
A aceltagうo desta cert]d員o condiciona-se a verificaぐao de sua 
auuenc上 c 」eaae no porcac ao irtounョI buPerror cio lr aDatno na 
Internet (htt:p: ノノwww.tst.jus.br) - 
Cer七］ dao cmiいda gra七u it amen七e. 

ェNFOPMACAO 工MPORTANTE 
りo 巳arico Nact onal te jevecores 」 rabo ihis七as constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e 」 uridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obrigac6es 
estabelecidas em sentenca condenat6rLa transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trahalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencユarlos, a honorarlosl a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minis七白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr白via 



0110512020 	 consulta Regularidade do Empregador 

S 

ea i an ia as 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscriら舌o: 08.765.948/0001-40 

Raz旨o SociakclL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 

Endere'o: 	R ACRE 97 TERREO / IBIR.APUERA / VFORIA DA CONQUISTA / BA ノ  
45075-075 

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

O presente Certificado n5o servir' de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS ー  

Validade:05/03/2020 a 02/07/2020 

Certifica''o N"mero: 2020030501443219208930 

InformaC5o obt・ da em 07/05/2020 13:47:29 

A utiliza戸o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag5o de autenticidade no site da Caixa 
www.caixa.gov.br  

https://consulta  -cri .ca ixa .g ov. br/con  suita crf/pages/consultaEm pregador jsf 
1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

CONTRATO N. 124/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE 	SI 	CELEBRAM, 	A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA9AO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE POCOES E A EMPRESA GIL 
FARMA 	 COMERCIAL 
FARMACEUTICA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES (BA), estabelecida 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, 
Po96es-BA, inscrita no CNPJ sob n.。14.242,200/0001-65, neste ato representada pelo llm.。  Leandro 
Araio Mascarenhas. Prefeito Municioal. com  COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
bMULIヒ  ut ruyut,, tstaao aa mania, pessoa juriaica ae atreito puotico, com seae na t<ua uaraeai 
da Silva, no 75, centro, Poc6es-Ba, inscrito no CNPJ sob o iio 11.113.324/0001-52. neste ato 

a representaao pelo 5ecretario ob r. Jorcie LUIS bantos Lemos, brasileiro. tnscnta no UFト  sob o n" 
4bo・ Ojo・ (bO-4り, aoravante ロenominaco し  UNIRAIANit, e a empresa (ilL トARMA C QMtRIAL 
FARMACEUTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  08.765.948/0001-40, 
com endere9o comercial 白  Rua Acre, N自mero: 97, Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, CEP: 45.075-075, 
Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Preg豆o 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 Contrato de Fornecimento, mediante as cl白usulas e condi96es 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・ 1 Constitui o objeto do presente contrato o Registro de Pre9os para o fornecimento parcelado de 
medicamentos injet白veis para atender todas as unidades, bem como material penso, solu96es 
parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  034/2020, 
referente ao Edital Preg白o Presencial n。  01812020-SRP. 
§ lo A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condiG6es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita"o, de ate 25% (vinte e cinco oor 
cenioj ao valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas ulteriores 

a aiteracoes 
9 ' m presente contrata9ao esta sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preao 
vresenciai n~ Uiど  /ZUZU-SKF, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato e de pre9o unitario, em obediencia ao Edital do 

Preg白o Presencial N二  018/2020-SRP e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri頭o, e 三  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas alteraる6es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

b) A a9ao ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir白白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato. 

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

mesmas marcas apresentadas na proposta 
c) Na entrega referentes aos lotes 10 e 18 medicamentos de atenco b白sica devern cAr reciIi,ndnc 

de diariamente no setor de Assistncia Farmac6utica, prazo mximo de entrega 24 horas, conforme 
solicita戸o do Contratante em poucas quantidades. 

え
1 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato. S6 se rnncreti7ar自 a ngc ac4ntari,c' nr,I,', 

貿雲鷺
nte・ todos os pmcedImentos -貿雲鷺nte・ todos os pmcedImentos do ad 73,Inc.n,das LeI'8扇  .読論；買勝蒲ごi IJcICContratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as aI$ta es da LeiO 00') !rIA 

 

P '6賛  Rua: Cardeal da silva, n。 75, cenU-o, POOeS-BA, Fone: (77) 3431-4350 I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 ・52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

0 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser自  at' 31/1212020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser白  de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) resultante das 
quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg自o Presencial n。. 018/2020ー  
SRF e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro 
4.2 0 pagamento efetivar-se-自, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi 白o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especifica96es; 
§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 
§ 2。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido oara substituic白o e/ou emiss吾o de Nota de Correcao. 

~iicanoo estaDeleclao ciue esse l ntervaio ロe temoo nao sera consiaeraao D ara eteito cm auaiauer 
reajuste ou atuauza9ao ao vaior contratiJai. 
4.3 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust台veis. 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poder白o sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia9ao do custo da produ9白o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at6 a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra 'd" da Lei Federal n.08.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sera 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$ 200.000,00 (duzentos mil reels) 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-a, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expediçã"o 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 implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Corte*, 
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 serao fixos e irreajustaveis. 
4.4 Os pregos constantes na proposta ou orgamento poderao sofrer revisÕes objetivando manter o 
equilibrio econômico 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 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Or9ament台ria a 
seguir especificada: 

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

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 - Média e Alta Complexidade 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 

Pargrafo Unico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 

Ill.
ut Prova dei regularidade junto a Fazenda Federal, referente き  Dvida Ativa da Uni白o 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 OBRIGAoES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6・ 1・ 1 A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATAF'JTR 
. . 一  , L.Uサ  i Ft\IAL)f\ sera legal e tinanceiramente respons白vel por todas as 'bricac6es e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, 'elos論らargos 

! !I on RUa 伽meaI da ぷIvan。 75 "n『OP叫加s一BA下me"77)"31 435。 	2 

Paragrafo Clnico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto é Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 

Prova de regularidade junto Fazenda Federal, referente é Divide 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 Justice do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsavel por todas as brigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, elos encargos 

iP6445-eit 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ー”“ t ，篇、二  
CNPJ: 11.113.32410001-52 

trabalhistas, previdencirios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer ttulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprudencia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza弾o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir白  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 admlinistra9白o, em caso de rescis自o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu戸o do contrato, todas as condi96es de 
habilita"o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93, 
6.1.8 Comunicar 白  Prefeitura Municinal de Poc6es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de forca 

~ maior, aentro ao pi-azo ce z (Dois) aias uteis aDos a veniiicacao ao tato e aoresentar os documentos 
para a respectiva aprova9ao, em ate b(cinco) aias consecutivos, a partir tia data de sua ocorrencia, 
sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edftal e Contrato 

6.2 DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
nresente Contrato, na intearalidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9自o do fornecimento sera por tecnicos da じON I NA I AN I L ou por equipe 

esoecializada, desianada. 
6.2.3 Poder自  a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es 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 ロ  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 ulteniores altera96es; 
6.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es a s consultas feitas, determinar as providencias que lhe 
parecem cabiveis e anotar os fatos ou observa96es cujo registro se fa9a necess自rio; 

S 6.2.6 Os Drecos reaistrados ser白o publicados no Di白rio Oficial do Municipio 
tiL! tmitir autoriza9ao para aquisiCao aos materiais e procutos 

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, ser白o aplicadas as seguintes 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo de sanG6es civis e criminais, 
ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditrio 
7.2 Advertencia 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, desistencia na entrega do material; 

b) at 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』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 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do oroduto 

(.4 b uspensao nos prazos aDaixo aetinitios 
a) de at6 12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os obietivos cJ&'contrato, no 

ambito aa Aaministra9ao I-'ublica Municipal; 

菖Q4E'S 
Rua: Cardeal da Silva, nロ  75, centro, Po96es・SA, Fone: (77) 34314350 3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE 
CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

b) suspens吾o de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuzo 
causado 白  Administra"o P自blica Municipal; 

c) n巨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 previa comunica9巨o 自  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 Publica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4. 
7.6 A suspens言o tempor白ria do fornecedor cujo contrato com a Administra9言o P自blica Municipal esteja 
em vigor, impedir白  o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 自  mbito do municipio 
ate o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 
7.7 DeclaraCao de inidoneidade oara licitar ou contratar com a administrac白o Publica MuniciDal 

. enquanio peraurarem os motivos aeterminantes aa puni9ao ou ata que seja promovida a reabilita9ao 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre que o contratado 
ressarcir a AdministraG白o pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade 
aplicada. 
7.8 As multas aplicadas dever白o ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias 
ou ser自o deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s pr白vio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critrio 
da Secretaria Municipal de Administra9白o 
7.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever白  recolher a 
multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder白  pela sua 
diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra9ao, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder白  ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau 
da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administra9白o Pロblica MunicIpal, 
n白o impedindo que a Administra9白o rescinda unilateralmente o contrato 
7.11 As san"es prevista no item 08 deste edital s白o de competencia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administra9白o, permitida a delega9白o para a san顧o prevista no sub-item 8,4 facultada a 

- aeresa ao interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
, (・12 us aanos e prejuizos sero ressarcidos a contratante no prazo m白ximo de 48 (Quarenta e oito) 

noras, apos previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da 
notilica9ao administrativa a Contratada, sob pena de multa 
7.13 Nenhuma san9白o ser白  aplicada sem o devido processo administrativo, aue Drev6 defesa previa 
do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO 
8.1 A inexecu要o total ou parcial do Contrata enseia a sua rescis白o. observadas, para tanto, 白  s 
disposi96es da Se"o V, Capitulo Ill das Lei n。  8.666ノ§3 com suas ulterioresalteracoe 
8.2 A rescis白o poder, ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis n。  10.520/02 e n。 8.666/93 
8.3 Quando a resciso ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da I ei n。  R666!93 
sem que haja culpa da contratada ・  ser白  esta ressarcido dos prejuzos regularmentecomprov;cfosqu 
houver sofrido 
8.4 0 presente contrato poder ser rescindido pelas situac6es Drevistas nn art. 7R, rla I ci F nr1nraI nO 鷲翌翌caso em qUe a coNTRATANTE te伯加das ag ga「‘nha師- ..v-vi -..s.sにaF岸  -'I I Lhび  II8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter todas as garantias previstas no art. 77, da lei em 
referencia 
Pargrafo nico: No caso de rescis白o deste Contrato, a Contratada receber自, apenas, o ftagamentoraI ti',r' 	,%L%;,% S 	e' - -- 

賞QO華6曹S 
~ Rua: Cardeal da Silva, no75, centro, Po9oes-BA Fone: (77) 3431.4350 



Po96es-Ba ia, 06 d, abril de 2020. 
/／プ  

Jorge Lui ・ antos Lemos 
Secret白ri・  unicipal de Sa自de 

Contratante 

Leandr' a"Jowfscarenhas re eito tviurcipai 
● ntratant 
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CLAUSULA NONA ・  CONDIGOES GERAIS 
9.1 Ser白o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, 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 execu"o deste Contrato, 
quando necess自rio por convenincia 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自o Ser白  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato e regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d"vida em casos omissos. 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import自ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav's de processo de execu9ao, 

S constituindo este Contrato titulo executivo extraiudicial. ressalvada a cobranca direta, mediante 
reten9ao ou compensaCao ae creattos, sempre que possivel 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA ・  COBRANCA JUDICIAL 
11.1 As importancias devidas pela Contratada ser巨o cobradas atraves de processo de execu,o, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9ao ou compensa9白o de cr6ditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA 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 duvidas oriundas do presente Contrato 
12.2 E, por e .rem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de iaual 
teor e Torn, na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme 

よ‘A'Ag 、tQ TAR 
、つしり  

GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LIDA 
Empresa Contratada 

Testemunhas: 

ノs 
CPFおa ● CE,、、』‘く  

QO6婆s 

 

5 Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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