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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO N'040/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de g6neros alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

お  
Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 
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PREFEI'l'UltA MUNICIPAL DE PUCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAliJIW 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 196/2020 

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 empresaERlVALDO GOMES DE SOUZA DE 
PO96ES, inscrito no CNPJ 18.082.402/0001-48, referente ao Pregao sob n。  060/2018, cujo 
objeto 白  o fornecimento generos alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municpio, contrato este sob o n。  040!2020・FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade pロblica decorrentedo Coronav「rus 
(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自  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A戸o Orament自ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10・122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de- COVID-19 

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

Atenciosamente, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de generos alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri9oes 
do Pregao Presencial n。  060だ018, 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 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9合o para custeio das a96es de 
enfrentamento de ca!amidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

Justificativa 
Crdito Extraordin白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自  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefeis. 05 de maio de 2020. 

Leand. rajoMa caar

aea 

n

a 

has

eito MuniriPal 
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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 urg6ncia solicitada, posto que 
h自  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Or9ament自ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao sera custeada pela UNIDADE 
ORGAMENT RIA, conforme segue abaixo 

S 	Unidade Orcament白ria 30700 - Secretaria Municioal de Sa自de 
uiuiui - runco iviunicipai ae tauae ce Fo9oes 

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

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

乙  
ustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil 

ノ  
ル  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 
analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saude, considerando a 
necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas - QDD, para fornecimento de generos alimenticios em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, 
de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto Municipal no 10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Credito Extraordinrio por Excesso de Arrecada叫o para 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19), solicita andlise e parecer tdcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo 
como justificativa: Crdito Extraordinrio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a6es 
de enfrentamento de calamidade p心blica decorrente do Coronavirus (COVID-1 9); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adestrito somente aos itens especificos s 
a6es de combate ao COVID-19 

Segue Dota戸o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo n。. CONTRATO N。  040/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia叫o e aprova9ao se em conson白ncia. 

Gabinete do Prefeit'. 05'de maio de 2020. 

I 
Leandru A a jo Ma1carenhas 

rei' Ito wiuntcmai 
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p PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

亡e，・ AI、n nA RAHIA 乞  ESTADO DA BAHIA 

pARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po中es / Secretaria Municipal de Sa6de 

● 欝麟鍵簿  
enfrentamento de calamidade phblica decorrente dO Loronavif us. 

● 蕪難麟

鷺鷲難葉麟 
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expedi9'o deste termo. O aft. 65 da Lei ne 8.bb/93・  autoriza o scsuiii. 

I 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder5o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: し．) 

§8。  varia恒o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
orament'rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera戸o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebrag五o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  ltimo se ocupa da formaliza9言o das altera96es nas cldusulas 
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, pargrafoh nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n5o h' necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para alteraぐ6es de menor relevancia sobre 
as quais 6 rgao podera decidir independentemente da anuencia 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 dota9ao orament自ria ao contrato de nhmero 0134/2018. Como cedigo, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura9o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, 111, 
c/c aft. 38, caput, c/c art. u6 da Lei n。  8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita中es, prev6 como 
clausula necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr despesa, 
com indicaぐ吾o da classIfica95o funcional program白tica da categoria 

econ6mica". A indica車o dos cr6ditos or9amenthrios trata-se de mera 

Pa. da Bandeira.02 - centroPoce&Ba -
Ba Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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驚【器器：UNICIPAL DE POc6ESA 
U"" LABDRJ "execu車o" do ajuste firmado, nao sendo razo白vel interpret自- 
como uma "modifica9豆o", de modo exigir celebra車o de termo aditivo. 

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

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANNI $LLCEDO MATOS 

ASSESSORA JU1flMCA - OAB/BA 51735 

’, 

1 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

S 

・  

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 1 CENTRO 一  Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo Ilm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	  pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro 	, 	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de iunho de 1993 e alterada Dela Lei 8.883/94. oriundo da 
rret.e-w rI'ctoヒtNuIa w uouizuio, resoivem ceienrar o presente apostiiamento, 
mediante as cl自usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg'o Presencial n。  060/2018, 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 pagamento 
atraves do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2 Sendo 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 Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 AtividadelProjeto:10.1 22.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de 

・COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament自ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Oramentaria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC ・  M白dia e Alta Complexidade 

PpRfFOToA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Sa"de - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

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

Po96es, 	  de 2020. 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 
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TURA fl MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui加es legais informa que 

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

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

generos alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste 

Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, de acordo a 

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

de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9o 

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頭o com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de 

maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 040/2020 FMS 

Gabinete do Prefeit', 06 de maio de 2020 

4らー・“・・ pata ・ flOOJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHI 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 040/2020 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 Jurdico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento de g6neros alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saude deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9うo para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 自  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. 

Lea4 

raujo.Maトcarenhas 
1w iviunipipai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9白o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  040/2020 FMS, cuja dota,o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9amentaria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o B白sica 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transfer6ncia de Recursos 

Gabinete do Prefei .. 07 de maio de 2020 

Leandr.A aio.Masarenhas 
rerito iviuniqpai 

I PkIflITURA fl MUNICIPAL?ooes 
争petaR ,口mdfio'.。ノ  

 

Praa da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia 一  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

L PEFUTURA6 MUHICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 040/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 040/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N. 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPAいO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO COMES DE SOUZA 
DE POCOES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po加es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.20010001-65, neste ato reDresentado oelo llm. Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, LUM A しUrAkllUlVAYAU uu rUriUu MUNIUIVAL Ut SAUUt, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Sa自de.doravante denominado CONTRATANTE. edo outro lado 白  emDre5aERIVALDO 
UUMtb Utb UULA Ut rUyUtb, pessoa juriaica ae aireito privaao, Inscrito no UNPJ n" 
18.082.402/0001-48, com endere9o comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N。  
166, Centro, Po如es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg'o Presencial n。  060/2018, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

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"de deste Municipio, conforme 
descri加es do Pregao Presencial no 060/2018, 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 pagamentoatrav白s do Decreto Municipal no 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 p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 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 Or9ament白ria a seguir especificada 

	

1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - 
COVID.1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9amentria passa a ser da seguinte forma 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAO0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POÇÕES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PC:0ES - BAHIA, situada Praga 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 COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 6 empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POÇÕES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/0001-48, com enderego comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Poções - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de gêneros 
alimentícios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrigões do Pregão Presencial n° 060/2018, que será necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 06 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 está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos ás 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 SaCide - 
COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
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 
14- Transferência de Recursos 

CLAUSIJLA SEGUNDA - PRAZOS CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
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1) 
CPF: 

Testemunhas: 

45 レ9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 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 sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandr' Ar jo Ma carenhas 
refeito 

= 	C-lい  
Gustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 

2),s  
CPF ちag。らもヌ、yIr 

D置YOUehMUSIC PALne 



PRSJSJRA MUNICIPAL DE POcOESESTADO DA BAHIASECRETARIA 

悪MUNICIPAL DE SAUDECNPJ: 11.113.324/0001-52 

RW P 

	

	RAmMuUNIICIpIAPALLDDEEsAPtODÇECIcENSEnSTitiOnD3A2413mAoHor52SECRETARIA 

trig 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N' 040/2020 - FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N9 040/2020 - FMS 

Quant. Unid. Descrição do Material/Produto Vir. Unitário Valor Total 
80 kg MORTADELA CONFIANCA 1KG R$ 	12,00 R$ 	960,00 
80 kg QUEIJO MUSSARELA 1KG R$ 	22,00 R$ 	1.760,00 
80 kg APRESUNTADO PIF PAF R$ 	17,10 R$ 	1.368,00 
65 kg SALSICHA R$ 	7,20 R$ 	468,00 
500 und PÃO DE DOCE R$ 	0,25 R$ 	125,00 
500 und PÃO DE SAL R$ 	0,25 R$ 	125,00 
500 und P,40 DE LEITE R$ 	0,30 R$ 	150,00 

VALOR TOTAL R$ 	4.956,00 

Julia Julia kIbelro da Silva 
or Financeiro 

蝿”s,聖  
，ミーり51マO17 

orirobeiniesrnosildeav:ilva 

051,2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  040/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 040/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO 	QUE 	ENTRE 	SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE PO9OES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・  BAHIA, situada a Praca 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.。  Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, し  UM A COPARTICIPACAO 00 FUNDO MUNICIPAL DF SADOF insnritn nn 
CNPJ sob o n。  11,113,32410001・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自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE PO9OES, pessoa juridica de direito orivado. inscrito no CNPJ n。  
18.082.4O2/0001・48, com endere9o cbmerciai Rua Sargento Mor Raimundo O. da Costa, N。  
166, Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  06012018, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9自o para custeio das 
a加es de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID・19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 自  s a96es de combate ao COVID・19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  
COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma: 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO 	QUE 	ENTRE 	SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÂO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POÇÕES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga 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 COPARTICIPAO0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE , 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 
Sadde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POÇÕES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/0001-48, com enderego comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de gêneros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Pregão Presencial n° 060/2018, que será necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos ás ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentária a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em 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 
10.302.09.2.044 - 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 

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
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 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 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 Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 
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Di自rio Oficial do 
MUNIIPIO 
Diario 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 POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  04012020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 040/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  04012020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPAcAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POC6ES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES. BAHIA. situada 白  Praca da Ranripira no ri 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820. insulta no CNPJ sob n' 
14.242.200/0001-65, neste ato representado oeio IIm.。  Leandro Ara白in Maqnarpnhnc Prafaitn 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL' DE SA自flF in品ritnnn 
CNPJ sob o n 11,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75. Bairro:centrn 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos. Secretrio Municinal rip 
Saロde,dorayante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  ernoresaERl\ALDO 
3JUTlCO LIC OLJULM Ut ruしuta, pessoa luriatca de direito nhvadn insndtn nn CiJP.I no 

18.082.402/0001-48, com endere9o comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa. N。  
166, Centro, Po加es - BA, CEP: 45.260-000: aaui denominada simolesmente 
CONTRATADA, com base na licita9自o na modalidade Preg自o Presencial n。  060/2018. nas 
disposi96es da Lei Federal 8・ 666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de oeneros 
alirnenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. conforme 
descri"es do Preg者o Presencial n。  060/2018, que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9'o para custeio das 
a叩es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirul (COVlD-19': 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  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 correro por conta da inclus巨o dos 
recursos da Dota9百o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 	AtividadelProJeto:1O・122.09.2.o5a - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 
COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota"o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇõES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POÇÕES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada a Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede 6 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:c,entro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POÇÕES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/000148, com endereço comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregao Presencial n° 060/2018, 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 fomecimento de ganeros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Pregâo Presencial n° 060/2018, que sera necessario acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
malt) de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadagáo para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade priblica 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 Dotagao Orgamentária a seguir especificada: 
1.4 	AtIvidade/ProJeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergêncla em Satide - 
COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Sande 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
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 
14 - Transferência de Recursos 

CLUSULA SEGUNDA - PRAZOS CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
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Di'rio Oficial do 
MUNIWIO 

監  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNPJ: 11.113324/9001-52 

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 d白usulas e condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSIOES 
4・1 Permanece o Foro da Cidade de Po9oes, Bahia, que prevalecer sobre qualQuer outro. Dor 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do c ontrato,d as 
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, Secretarios e Setor cont自bil 

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 

 

  

  

 

CPF 

k PUPItTUaA fl 44WtClAI.'ooes 
pー・・りー 」~・・ノ  

 

Rua: Cardeal da Silva! n。 75, centro, PoCるes-Bahia, Fone: (77〕  3431-4350 

Po96es Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

31-Mo 一 Nロ 802 
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畿  
MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES 
CNPJ: 18.082'402!0001-48 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
n白o constam pendencias em seu nome, relativas a cr'ditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid巨oe 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 pロblicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa戸o do 
sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do par自grafo 自  nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 10:23:08 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at' 06/06/2020 
Cddigo de controle da certid白o: 3422.E69B.CC22.14E6 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

・  



INSeRt9Ao ESTADU凡  

108.825．り43 

CNPJ 

I 1L082.402/II0OI -411 

RAZAO SOCIAL 

ERIV L)O COMES DE SOUZA DE POCOES 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissうo: 07/05/2020 I! :20 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

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

Certid言o No:o 20201341233 

Fica certificado que n'o constam, at a presente data. pend'ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificadョ「e!a!ivョs ョos tributos administrados por estョ Secretョna 

Esta certid自o engloba todos os seus estabelecimentos quanto' inexistncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 07/05/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por Sadias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida corn a apresenta9白o conlunta do cart自o original de Inscri9白o flO OFF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda 

馬“"'"ldし l 	 Rdじ‘rEidatさ、Lと“ua ュ P' 



tLJS 

昌  

Prefeitura Municipal de Po96es 

PCA DA BANDEIRA, 02 

CENTROS POCOES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Numero: 000047/2020.E 

Nome/Raz言o Social: 

Nome Fantasia: 

Inscri'o Municipal 

Endere9o 

S 

ERIVALDO COMES DE SOLJZA DE POCOES ・  EPP 

CASO FRIOS E EMBALAGENS 

023368 	 CPF/CNPJ: 18.082.402/0001-48 

RUA SOT MOR RAIMUNDO O. DA COSTA(Iado direito), 166 CASA 

SANTA RITA POCOES ・  BA CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO 

Observa,o 

✩✩”’✩✩脅*******************************************************************************************************.*******************.* ********** 

士宙””"********************* ******* ************************************************************* ***********.***.********* ****** **************** 

***** ******** ************************************** * ******************************************************* ***** **** *** ******* 

Certidao vlida at6: 14/07/2020 

Esta certid白o abrange somente a Inscri"o Municipal acima identificada 

C6digo de controle desta certidao: 7600004814910000063480090000047202004152 
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Certid自o emitida eletronicamente via internet. A aceita戸o desta certidao est condicionada 白  verificaG白o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletr6nico 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten,o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

sta certid白o foi emitida em 	l5IO4I202o 	combasenoc6dI9。 Tnb吐白n。ん  15/04/2020 com base no C6digo Tribut白rio Municipal 

 

hi,xessoe'n 27(04/2020 自  s 16:10:02 



0710512020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

en i an ia n 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

InscriC'o: 	18.082.402/0001-48 
Raz'o S0ciakERIVALDO GUMES DE SOUZA DE POCOES ME 
Enderego: 	PC DO MERCADO 80 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

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

O presente Certificado nao servir de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020 

Certifica‘旨o N'mero: 2020031902550389276300 

Informagao obtida em 07/05/2020 11:20:36 

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

https:1/consulta_cr1.caixa.gQv.brICOflSUlIaaf 39eS/imP(eSSa0.iSf 	 ill 



CERTェD五O NEGATひlA DE D豆BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE P000ES (MATRIZ E FILIAIS) 
CNP1T ・  ユ A 082 402加001-48 
Certidao n。 : 1044003ユ /2020 
Expedi9ao: 07/05/2020, a s 11:19:48 
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certユ floa-se que ERェVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES (MATRェZ E Pm工A工5) ' 

inscrito(a) no CNPJ sob o n。  18.082.402/0001-48, NAU CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas 
Cer七 ldao enlュ七ュda com base rio ar七一  642-A da ConsolュdaCao das Leユs do 
Trabalhe, acrescentado pela Lei n。ユ2.440, dc 7 dc julho dc 20二1, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at巨  2 (dois) dias 
an七e r ユores 合  dC七U dcl buC CApCd-LgaU. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag合ncias ou filiais. 
A aceitaqao desta certidao condiciona-se う  verifica9員o de sua 
au七 en七ユcidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェntet net (hctp: //www. tst . jus .br ). 
Cerし idao emitida gratuitamente' 

. 	INFORMAcAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identif ユca9ao das pessoas naturais e ] uridュcas 

inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc ュ arios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist巨rio P6blico do 

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Pr via 



難 	PREFEITURA MESTA器駁監慧  PO9OES 

電靖多 	SECRETARCNPJ禁UNICIAPL DE SAUDE113.324/0001-65 

CONTRATO 40/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE POCOES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POC6ES COM CO- 
OPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAロDE E A EMPRESA 
ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE 
POCOES - EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p白blico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po加es - Bahia 
一 FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo Jim.0 Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, corn CO- 
OPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro - CEP. 45.260- 
000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de Sa"de, doravante 
denominado,CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POC6ES ・  
EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。  18.082.402/0001-48, com 
endere9o comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da Costa, N。  166, Centro, Po"es - 
BA, CEP・  45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitaG白o na 
modalidade Preg自o Presencial n。  060/2018, 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 clusulas e condi96es seguintes 

I- CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o a aquisi9'o de g6neros alimenticios em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es da Ata de Registro 
de Pre9os n。  002/2019 do Preg言o Presencial n。 060/2018. 

§1。ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi"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 altera96es. 

§2。ー  A presente contrata戸o est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Pregao Presencial n。 060/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser白  parcelada semanal, conforme requisi9白o do setor de compras/tesouraria 
ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 

a) De 01 dia, a partir da solicita●o da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveis. 

b) Os itens a serem entregues ser白o os mesmos que estao no Termo de refer白ncia e 
no termo de Aceita9自o Anexo IX. 

c) Os Drodutos objeta deste Contrato sero fornecidos em embalaciem adeauada 

‘ー v、v、．  K \ Praca da Bandeira, 02 CENTRO - Po加es - Bahia - FONEJFAX (77) 3431-5820 

I 、 	 Cト‘‘」 lb」’" 
Ci: lBi82ERIVALDO t.讐7%0I-48 

GA ・  
Fones:I 77)6 



UNIDADES ORCAMENT IA 

PじTUnAC6ぞs raa da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia FONE/FAX (77) 3431-5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

2.2 - O Regime de Execu9ao do presente Contrato6 de PreGo por item, em obedincia ao 
Edital do Pregao Presencial N。  060/2018 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. 
2.3 - A a9ao ou omiss言o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n吾o eximir 白  

contratada de total responsabilidade na execu9言o do contrato 

§ Unico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar白  ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as alteraG6es da Lei 8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3・ 1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 02 de janeiro 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 QUARTA~ PRECO, CONDIC6ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser自  de R$ 100.00,00(cem mil reais) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg言o Presencial 
N。. 060/2018 e da Ata de Registro de Pre9os n。 002/2019. 

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

§lo - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est言o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento 
§2。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser白  imediatamente devolvido para substitui,o e/ou emiss白o de Nota 
de Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser自  considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

4.3- Os Preos ofertados sero fixos e irreajust白veis. 

4.4 ・  Os precos constantes na proposta ou oramento poder白o sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia戸o do custo da produ9白o ー  
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - at6 a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra j'd" da Lei Federal n. 8.666/93. 

CL USULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota戸o 
Oramentria a seguir especificada 



Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

UNIDADE 
30700 — Secretaria Municipal de Saúde. 

03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 

2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica. 

2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de Consumo 

FONTE 
02 — Receitas e Transferências de Impostos 

14— Transferências de Recursos 

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

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever自  fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a 
eles n白o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos 
causados 台  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, 
impericia ou imprud6ncia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza"o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescisao administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8 .666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9巨o do contrato, todas as 
condi96es de habilita"o e qualifica9白o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 
6.1.8 - comunicar 自  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova戸o, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorr白ncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os; 

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

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

6.1.1- A CONTRATADA deverá 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 a execução deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a 
eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos 
causados CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, 
impericia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilldade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei n° 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar Prefeitura Municipal de Poções-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Oteis ap6s a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforrne termo de referencia e Ata de Registro de Preços; 

Paragrafo Onico: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto Fazenda Federal, referente Divide Ativa da União e 

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
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f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 . DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser白  por t6cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada. 
6.2.3 . Poder白  a fiscaliza"o ordenar a suspens含o total ou parcial dos servi9os, caso n白o 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem 
prejuizo de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

CL USULA S亡TIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra戸o P自blica e a 
reincid6ncia na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san加es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advert6ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabvel apenas em falhas leves que n白o acarretem 
preju izos graves ao Municipio. 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n.。8.666/93 e fl.0 10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a 
pr白via e ampla defesa em processo administrativo 
7.1.3. A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu戸o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra戸o, obedecidos os seguintes limites m白ximos: 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 
da obriga戸o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na 
hip6tese de negar-se a efetuar o refor9o da cau9ao dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca9白o; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at6 o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig白simo 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administra"o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da 
garantia do contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al6m da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 自  Administra9白o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tem carter compensat6rio e o seu pagamento 
n白o eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra加es cometidas 
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SECRETARIA MUNICIAPL DE SAODE 
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7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra戸o os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposi96es legais citadas. 
7.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni戸o ou ate que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para 
aplicar a 
puni9白o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1. ー  A rescis白o poder白  ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar白  a sua resciso 
imediata, com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei fl.0 8.666193 e suas 
posteriores altera96es, sem prejuizo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 
8.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9含o P自blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rv 8.666/93 e suas altera96es. 
8.4. . Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9ao do 
CONTRATO ate a data da rescis白o 
8.5 - Da rescisao do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima9言o do ato. 
8.6 - Nas hip6teses de rescis言o com base em qualquer das hipdteses da Lei 8.666/93 ou 
da legislaC言o especifica, n言o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o. 

CLUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 - Ser自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 execu9o 
deste Contrato, quando necess自rio por conveni白ncia dos servios ou da Administra9ao, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - Nao Ser自  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d白vida em casos 
omissos. 

CLUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

Pじ挙6ぞ r- PREFEITURA - MUNICIPAL1ooes PraCa da Bandeira, 02 CENTRO - PoC6es - Bahia - EONEIFAX (77) 3431-5820 
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carenhas 
ontratante 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 暴  

10.1 - As importncias devidas pela Contratada ser言o cobradas atravds de processo de 
execuro, constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten9白o ou compensa9白o de creditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

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

PoC6es/Bahia, 02 de janeiro de 2020. 

一 	JorgetjjrSantos Le讐S 
Oecretario iviunscupai oe oauae ーしoniratante 

織DO GOMES鶴冨，  

Fones (7器器'OS2I8fl 

RIVA 流OIIES DE S磁謂'CP0総 EPP 
Empresa Contratada 

Testemunhas: 

o,CPF: ら観VD 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 040/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
No 060/2018 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

GEN EROS ALIMENTICIOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 040/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de generos alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es 
do Preg自o Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia Legislativa, do 
estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da rela,o 
constante no Anexo Unico deste Decreto 

AUTUACAO 

Aos 20 (vinte) dias do m's de julho de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

Secretaria e os documentos que adiante se v6. 

歯  
Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

Io TURA fl MUSCIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 20 de julho de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita頭o do Segundo Termo de Apostilamento de Contrato. 

SOLIC ITACAO  

Solicito do setor competente o Segundo Termo de Apostilamento de Contrato entre o 
Fundo Municipal de Saロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa ERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POCOES, inscrito no CNPJ 18.082.402/0001-48, referente ao Pregきo 

- 	sob no 060/2018, cujo objeto' o fornecimento Qeneros alimenticios em atendimento a 
w 	b ecretana M unicipai oe sauae oeste Munici pio, contrato este Sob o n'' 04012U20-FMS. 

Justifica-se a necessidade deste, atrav6s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de 
junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica"o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela"o constante do Anexo Unico deste Decreto 

O apostilamento come9a a contar a partir do dia 24 de julho do ano em curso. Sendo que 
o Termo de Apostilamento ser白  adstrito somente aos itens listados em anexo, especificos 
as a96es de combate ao COVID-19. Ficando aberta uma nova A o Oramentria 
conforme detalhamento abaixo: 

AtividadelProjeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - COVID-19 

Na certeza de sua compreensao, elevando nossos votos de estima e considera9ao, 
subscrevemo-nos ● 
Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de SaOde 

Rta Cardeai da Sdva, rf 75, centro, Poace-Ba em引l: flnam&osauje2)I 7 uS.can 豆  ‘瞬麟  

   



PB EFEITり  RAMUNICIPAL DEPO96ES 
Ut PARTA馴EraU匡TN旧U105' ARRECADAFAO 
PA DA BANDEIRA. 02 SEDE - CENTRO 
PO6ES - BA - CEP: 45260-000 
FO晦侶） (7乃 3431-5800/3431.1118 CNPJ/MF 142422(X)叩1郵  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000338/2020 

Nome/Raz白o Social: ERIVALDO SOMES DE SOUZA DE PO9OES ・  EPP 

Nome Fantasia: 	GASO FRIOS E EMBALAGENS 

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

● Endere9o: 	 RUA SOT MOR RAIMUNDO O. DA COSTA(Iado direito), 166 CASA 
SANTA RITA PO9OES - BA ・  CEP: 45260・000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa戸o 

● Esta Certid白o foi emitida em 23/0712020 

 

com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei no 5.172/66 

 

Certid白o v白lida at: 21/10/2020 

C6digo de controle da certid白o: 2100026018 

III棚  'U 
Aten叫o: Qualquer rasura tornar白  o presente documento nulo 



・」 I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA ヌ “ 

囚SCRI9A3 ESTAtUAL 

108.825.943 

CNPJ 

18.082.402/0001-48 

RAZAO SOCIAL 

ERIVALDO GOMES DE SOU/A DE POCOES 

Emissao: 01/06/2020 10:28 

Certid豆o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

(Emitid・ p町・ os ・I・itos dos arts. 113 ・114 da Lei 3.956 d・11 ded“・mbro d・1981 ・ C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid昌o N: 20201561961 

Fica certificado que n白o constam, at6 a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexist6ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Gera! do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriomiente. 

~ 	Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo v白lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
w 	 emissao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do cart'o original cio inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

Pgina I山I 	 kclCcrcidaoNcgava.rpt 



MINISTRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria・Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POCOES 
CNP.J: 18.082.40210001-48 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
n自o constam pend6ncias em seu nome, relativas a cr白ditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 合  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白o 白  v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg百os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas al ineas 'a' a'd' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991 

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 自  s 10:51:27 do dia 16/06/2020 <hora e data de Brasilia> 
V自lida at' 13(12/2020 
C6digo de controle da certid自o: 7459.D16A.732E.BBOB 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

e 
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CERT工DAO NEGATIVA DE D豆BェTOS TRABALH工STAS 

Nome: ERIVALDO COMES DE SOtJZA DE POCOES (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 18.082.402/0001-48 
Certidao fl。 : 10440031/2020 
Expedi9ao: 07/05/2020,a s 11:19:48 
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七 ifica-se que ER工、TALDO GOMES DE SOUTh DE POCOES (MAThェZ E F工L工A工5), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n。  18.082.402/0001-48, N O CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao s言o de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
an七eriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certid巨o atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9 o desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工n七erne七  (h七七p ；ノノwww ．七 5七． j us. br)' 
Cer七idao emi七lda gra七111七amen七e. 

mFORMA尊O ェMPORTMITE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e ]uridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigac6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comiss巨o de Concilia9ao Pr6via. 
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Certificado de Regularidade do 
FGTS -CRF 

工nscri‘旨o: 	18・ 082 .402/000 1-48 
Raz'o Social: ERIVALDO GOMES DE SOU/A DE POCOES ME 
Endere'o: 	PC DO MERCADO 80 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

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

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

Validade:08/07/2020 a 06/08/2020 

Certifica戸o N mero: 2020070808471885257245 

Informag含o obtida em 22/07/2020 16:29:55 

A utiliza'5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verifica戸o de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de generos alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia Legislativa, do 
estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da rela9ao 
constante no Anexo Unico deste Decreto 

Justificativa: 
Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. l。, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica"o deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do 
estado de calamidade, pロblica dos municipios baianos integrantes da rela"o 
constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 自  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefe o, 20 de julho de 2020. 

Leandr ’叫町9 lillascarenhas 
to ivuupicipai 
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Setor Cont自bil 

z 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
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 orament白ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament自ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTARIA, conforme seque abaixo: 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 一  Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em SaOde 一  
COVID-19 

Po96es, BA, 20 de julho de 2020. 

Atenciosamente, 

I PREFEITURA fl MUNICIPAL?ocoes 
「・・ー・叫Ora ・戸・”ノ  
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麹 	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加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de generos 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade 
atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de 
junho de 2020, em seu Art. lo que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir 
da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Legislativa, do estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo U nico deste Decreto. Solicita an自lise e parecer tcnico 
consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Justifica-se 
atraves do Decreto Legislativo no 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1o, que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade publica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no 
Anexo o nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de postilamento est 
adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao COVID-l9. Segue 
Dota9白o pretendida para elabora"o da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo no.o CONTRATO No 040/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Pref& ., 20 de julho de 2020. 

Leandr.皿  ioFfascarenhas 
o iviupicupai 

I 旦  TURA fl MUNICIPAL?ooes 
タ  pcqa pan ・ po マ/ 
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驚 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES- 
ふ電‘k二， ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sade. 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no040/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POC6ES, para a inclus5o de Atividade/Projeto especfico de combate ao 
COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no040/2020FM5, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sade e a Empresa 
ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POC6ES, para a inclusao de 
Atividade/Projeto especifico de combate ao COVID-19. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 estabeleceu 
expressamente as situa戸es que ensejam modifica95o da relaao jurdico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que h' a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 ent五o praticadas exigem a expedi車o deste termo, O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8o varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza"es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentrias suplementares at limite do seu valor 
corrigido, n'o caracterizam altera95o do mesmo, 

Pa. da Bandeira02 - Centro-PoC6eslBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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' PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 臨黒oR  
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra9谷o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  ltimo se ocupa da formaliza車o das altera96es nas clhusulas 
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 n五o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, par自grafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n5o ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anuncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevncia sobre 
as quais 6 rg五o podera decidir independentemente da anu6ncia 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 dota車o orgamentaria ao contrato de n丘mero 040/2020. Como cedi9o, a 
Administra9ao tem dever de apontar recurso que far' frente a futura despesa 
j自  quando da instaura9五o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/cart. n6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita中es, prev como cl白usula 
necess白ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr自  despesa, com 
indica9ao da classifica車o funcional programhtica da categoria econ6mica". A 
indica9ao dos cr6ditos or9amentdrios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razoavel interpret自-la como uma "modifica車o", de modo 
exigir celebra9ao de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9五o do termo de 
apostilamento ao contrato de no040/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

豆  nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po 96es/Bahia,3 i de julho de 2020. 

YANNE MA{CEDO MATOS 
ASSESSORA JURJpICA - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5600 ・  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 PO9OES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
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 disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo do 
PREGAO PRESENCIAL n。  060/2018, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto acrescentar uma 

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas ・  QDD, 
para fornecimento de generos alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saロde deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  
060/2018, de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atraves 
do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: 
fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9ao constante no 
Anexo u nico deste Decreto, conforme descri96es do PREGAO PRESENCIAL 
060/2018. 

1.2 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclusao 
dos recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde ー  
COVID-1 9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser a partir de 24 de julho de 2020, e de acordo com 
as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 1.058 
do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi96es estabelecidas 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo 
Apostilamento 

りo ae 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
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 cont白bil 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

POITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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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 Saude, j consultado o Setor 

e 
TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

g6neros alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 

Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, de acordo a 

necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n. 

2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1o que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) 

dias, a partir da publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 

pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos 

integrantes da rela9白o constante no Anexo Unico deste Decreto, autorizo o setor de 

contrato a concluir o processo e sua devida publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e 

● Decreto Le
g
islativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do CONTRATO N

040/2020 FMS . 

Gabinete do Prefeit de julho de 2020. 

Leandr.山  joMscaenhas 
o Murcipai 

I PtEPIITURA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  040/2020 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 de generos alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa"de deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Legislativo fl.0 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado 
por 90 (noventa) dias, a partir da publica9百o deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos 
municipios baianos integrantes da rela9ao constante no Anexo O nico deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se atraves do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 1', que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia 

Legislatrelao器 do estnstante留de calamidade p bAnexo nico deste隠dos municpioreto. Sendo q：認anos integrantes dapresente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especficos 白  s a

9
6es de combate ao

COVID- 1 9. 

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

Gabinete do Prefeit'., 	de julho de 2020. 

Leandr.面ニ  j?. ascarenhas 
ItoI、Il uiicipai 

t PIIFCITU*A fl MUNCIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
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。  040/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde ー  
COVID-19 

Gabinete do Prefeit', '3 de julho de 2020. 

Leandr. 	刊  ?.9as?arnhas 
o iviupicipai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

CONTRATO 40/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE POCOES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCOES COM CO- 
OPARTICIPA O DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAuDE E A EMPRESA 
ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE 
POC6ES - EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, CNPJ com sede na situado na Praca da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia 
- FONEJFAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 

a 	reoresentado pelo um.0 Leandro Araロio Mascarenhas. Prefeito Municipal, com CO- 
~， 	(WAN I U.IrAしAU VU FUNUU MUFIICIrAL U上  bAUUヒ， inscnzo no しINrJ s叩  a n'. 
w 	11,11i,i141uUw-bd, com sece a twa uaraeai ca bilva,I b - sairro uentro - Uti-'. 4tL2bU- 

000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de Sa"de, doravante 
denominado,CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POC ES ・  
EPP, pessoa jurdica de direito privado.lnscrito no CNPJ n。  18.082.402/0001-48, com 
endere9o comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da Costa, N. 166, Centro, Po加es ー  
BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitaC自o na 
modalidade Preg白o Presencial n。  060/201 8, nas disposiC6es da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fomecimento, mediante as clusulas e condi加es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o a aquisi"o de g6neros alimenticios em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri9es da Ata de Registro 
de Preos n。  002/2019 do Preg'o Presencial n。 060/2018. 

' 

§10 ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, 
acr6scimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licitaC白o, de at 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 
no 8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 

§2。  - A presente contrata"o est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Pregao Presencial n。  060/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU AO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser自  parcelada semanal, conforme requisi9自o do setor de compras/tesouraria 
ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 

a) De 01 dia, a partir da solicita"o da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveis. 

b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que esto no Termo de refer白ncia e 
no terma de Aceita9ao Anexo IX. 

c) Os produtos objeadeste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

PP.OIITV*A fl MUNICIPAL2ooes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

I' 
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2.2 - O Regime de Execu9ao do presente Contrato' de Preo por item, em obedincia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  06012018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri"o, e a Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883194. 
2.3 - A a9ao ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  

contratada de total responsabilidade na execu9巨o do contrato. 

§O nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar自  ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as altera9es da Lei 8.883194. 

CL USULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 02 de janeiro 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; 

CL USULA QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preo Total para a entrega do objeto ser自  de R$ IOOSO,00(cem mil reals) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Preos, objeto do Edital do Pregao Presencial 
N。. 060/201 Seda Ata de Registro de PreCos no 002/2019ー  

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

§10 ー  Nos preos ofertados na proposta do Contratado j自  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。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss'o da Nota Fiscal/ & ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss白o de Nota 
de Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n'o ser自  considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis. 

4.4 ・  Os preos constantes na proposta ou oramento poder豆o sofrer revises objetivando 
manter o equilIbrio econmico financeiro pela varia戸o do custo da produ,o ー  
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - at a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra 皿  d" da Lei Federal n.。  8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta doa recursos da Dota'o 
Orcamentria a seguir especificada 

UNIDADES ORCAMENT 
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Lt.;47i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAりDE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

UNIDADE 
30700 — Secretaria Municipal de Saúde. 

03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica. 

2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de Consumo 

FONTE 
02 — Receitas e Transferèncias de Impostos 

14— Transferências de Recursos 

CL USULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAgeIES DAS PARTES CONTFtATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga中es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu,o deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a 
eles n白o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos 
causados 白  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, 
impericia ou imprudencia, na execu戸o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza戸o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos: 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato. 
6.1 .6 - Reconhecer os direitos da administra戸o, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi96es de habilita"o e qualifica9白o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova,o, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorr6ncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1 .9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Preos; 

Pargrafou nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
faturals）一  
a. Prova de reQularidade lunto a トazenoa Municipal; 
b. Prova de requlandade lunto白トazenaa tstaouai; 
c. Prova de regularidade Junto 白  Fazenda Federal. referente a L)ivIcIa Ativa cia Uniao e 

Tributos Federais; 
d Prova de reaularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao rt. uさ; 

6.1.1- A CONTRATADA deverb fomecer 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 a execução deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdencibrios, fiscais, securitários, comerciais e °taros fins, a 
eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos 
causados CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, 
impericia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretarnente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisto administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei n° 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar Prefeitura Municipal de Poções-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Oteis após a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referéncia e Ata de Registro de Preços; 

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

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
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" F司 議鞠  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.32410001-65 

f. Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser por t'cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada. 
6.2.3 ・  Poder a fiscaliza戸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 reclamac6es que fizer, sem 
preju izo de outras san加es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

CLAUSULA STIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas ser'o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra95o P"blica e a 
reincid'ncia na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san"es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advert'ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n'o acarretem 
preju izos graves ao Municipio. 
7.1.2. Constituem ilrcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n.8.666193 e n.。  10.520/02. sujeitando-se os infratores' s comina加es legais, garantida a 
prvia e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato. 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra"o, obedecidos os seguintes limites m'ximos: 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 
da obriga戸o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na 
hip6tese de negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca"o; 
0,3% (tr's d'cimos por cento) ao dia, at白  o trigsimo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig'simo 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administra'o rescinda 
unilateralmerite o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da 
garantia do contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al'm da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra戸o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia, a Administra9吾o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item nao tm carter compensatrio e o seu pagamento 
nao eximir a contratada da responsabibdade por perdas e danos decorrentes das 
infra加es cometidas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAuDE 
CNPJ: 11.113.3241000145 

7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporaria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9'o os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposi"es legais citadas. 
7.1.5. Ser自o punidos com a pena de declara9自o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni戸o ou at白  que seja promovida a reabilita戸o perante a autoridade competente para 
aplicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CL USULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1. ー  A rescis白o poder ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contraio ensejar a sua rescis白o 
imediata, com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei nー。  8.666193 e suas 
posteriores altera加es, sem prejuizo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 
8.3 - A inexecu9首o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis自o, com as consequ色ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra●o P"blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera9es. 
8.4. - Poder白  ainda o Municipio de Po"es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 自  empresa contratada, com anteced白ncia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do 
CONTRATO at白  a data da rescis白o 
8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, 
contados da intima9ao do ato. 
8.6 - Nas hip6teses de rescis自o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8・666/93 ou 

da legisla9言o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CL USULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

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

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

Po96itilNi CiPAL?ooes Praa da Bandeira 02- CENTRO - Po96es - Bahia ・  FONEIFAX (71) 3431-5820 
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墓ョ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIAPL DE SAロDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-65 

10.1 - As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav's de processo de 
execu,o, constituindo este Contrato tituIo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten"o ou compensaCao de cr白ditos, sempre que possvel. 

CL USULA DECIMA PRIMEIRA -FORO 

11 .1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po6es- Bahia, que prevalecer sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do 
presente Contrato 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presenca de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 

Po96es/Bahia, 02 de janeiro de 2020. 

一 	J讐et野antos Leni讐  
becretario M unsapai oe さ  auae - しoniraiante 

CNPJ:EPIVAL緩溜JOOO -4DE SOUTh 

・ etl7器SO FRNI4 温‘4723 ‘論走命話齢官擁縫需総 EPP 
Empresa Contratada 

Testemunhas: 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

TERMO DE APOSTILAMENTO 
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Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/EAX (77) 3431-5820 
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自  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 

・  
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No040/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 040/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POCOES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BAHIA, situada 自  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo lIm.o Leandro Araロio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIFAgAU UU トUNLJU MUI'lIUirAL Lit bAUUヒ, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 

	

a 	CEP. 45.260-000. reoresentado Dor Lorena santos Mascarennas, secretaria iviunicipai ae 
ー 	Saude,doravante denominado CUNTI(AIANIt, e ao outro iaao a empresatKivALuu 

GOMES DE SOUZA DE PO96ES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
18.082.402/0001-48, com endere9o comercial Rua Sargento Mor Raimundo O. da Costa, No 
166, Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Preg白o Presencial n。  06012018, 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自usulas e condi6es seguintes 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POO ES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE pogõEs. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES - BAHIA, situada A Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACME, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 

• 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado 5 empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POÇÕES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/0001-48, com enderego comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, 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 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos 
municpios baianos integrantes da rela9ao constante do Anexo U nico deste Decreto; 

	

S 	1.2 Sendo aue o oresente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

	

ー 	em anexo, especilicos as a9oes ae comoate ao uuviu-]; 
1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9ament自ria a seguir especificada 
1.4 	Atividade!Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  
COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament台ria passa a ser da seguinte forma 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de gêneros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Pregão Presencial n° 060/2018, que será necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos 
municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo Único deste Decreto; 

• 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos As agões de combate ao COVID-19; 
1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentária 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 SaUde 
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 
10.302.09.2.044 - 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 
14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

POlURA fl MUHICIPALocoes 
poiru .43aities. 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-Bahia, 』  fl 77) 3414350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pogões-Bahia 	77) 34 1-4350 
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Leandro carenhas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1 .058 do C6digo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es 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自  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E Por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

危多包 ム亡こ一  
[,uustavo しorreua aiuva 

Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1）  「一  
CPF:8ヌ '3o63 女×yI.g 

 

 

PPREFEITURA6 MUNICIPALOOeS 

争肥ー”11斉山門門 ’/U‘・ノ  
Rua: Cardeal da Silva, no75, centro. Po"es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PR(FETUA fl MUHICIPALocoes 99Oes 

PUBLICA9AO 

Pra9a da Bandeira, 02一  Centro - Po96es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 

伽‘ゾ・d・‘para ロノ”ひ・ノ  
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CEP
.

v 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal ae 
RnMp, rinravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a emp,saヒK誉誉Pど 
＆涌西ー匪る6UZA DE POC6ES, pessoa juridica de direito privado, inscrito rio CNPJ nu 
18.082.402/0001-48, com endere9o comercial Rua Sargento Mor Raimundo Ci・  da LOSt8, i'e 
166, Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Pregao P resenciai n" UbU/ZUlど, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 04012020 
FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N" 04012020 

FMS, DE 

FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Pm)Es COM COPARTICIPAÇA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POÇÕES. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BAHIA, situada Praga 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 

410 	

Municipal, COM A COPARTICIPAO0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, 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 	empresaERIVALDO 

GOMES DE SOUZA DE PogõEs, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/0001-48, com enderego comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, 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: 

1 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g白neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, que ser自  necess白rio acrescentar uma 
atividade/proleto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que dir fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo u nico deste Decreto; 
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 inclusao dos 
recursos da Dota9白o Or9ament自ria a seguir especificada 

	

1.4 	Atividade/Projeto:lO・122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de ・  
COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de gèneros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Pregão Presencial n° 060/2018, que sera necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° que diz. fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos 
municípios baianos integrantes da relação constante do Anexo Único deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento estã adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as agões de combate ao COVID-19; 
1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrto por conta da inclusão dos 
recursos da Dotagao Orçamentaria a seguir especificada: 

	

1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergancia em Salida - 
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 Agties de Atenção Básica 
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 
14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

Jornal Tribuna do Sertao ・  Edi9自o disponlvel no site www.sertaohoje.com.bripublicacoes Jornal Tribuna do Sertão - Ediyao disponivel no site www.sertaohoje.com.bripublicacoes 
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2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro; 

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

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

Po96es BA, 23 de julho de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	  2) 
CPF: 	 CPF CPF 

Jornal Tribuna do Sertao ・ Edi9自o disponvel no site www・ serta oh oje・corn・ br!publicacoes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11-113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 040/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 040/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO 	QUE 	ENTRE 	SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE POC6ES. 

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 reoresentado nelo llm. o Leandro Araロio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o no11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaERlVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POC6ES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
18.082.402/0001-48, com endere9o comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N。  
166, Centro, Po96es - BA, CEP: 45260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  060/2018, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condi6es seguintes 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 040/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO 	QUE 	ENTRE 	SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA 
DE poçõEs. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES - BAHIA, situada Praga 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 Araujo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secreted° Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaERIVALDO 
GOMES DE SOUZA DE POOES, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
18.082.402/0001-48, com endereço comercial Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, N° 
166, Centro, Pogões - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas 
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clbusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municpio, conforme 
descri96es do Preg白o Presencial n。  06012018, que ser白  necess自rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9ao deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos 
municpios balanos integrantes da rela9白o constante do Anexoロ  nico deste Decreto; 
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 inclusao dos 
recursos da Dota9ao Or9amentria a seguir especificada 

	

1.4 	AtividadelProjeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  
COVID-1 9 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de gêneros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Pregâo Presencial n° 060/2018, que sere necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos 
municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo tinico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento este adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19; 
1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrlo por conta da inclusdo 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: 

r 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 
10.302.09.2.044 - 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 
14- Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

?6華6峯  5 ?tiplie" 

 

Rua Cardeal da SIva, n。 75, centro. Po96es-Bahia, rone (77) 3431-4350 RU3' C deal da StIva, n` 75, centro. Pocões-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
10-Ano -No875 

Sexta-feira 
24 de Julno de 2020 
10 - Ano - N° 875 Po96es Poções 

Di'rio Oficial do 

W晒糾o
Didrio Oficial do 

MUNICIPIO 

CERTIFICAいO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 

GERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente, 



Dirio Ouiciul tt 
MUNICIPIO Po96es 

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 

11-Ano -No875 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2.1 O prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 1・ 058 do C6digo 

Civil Brasileiro 

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES 
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 contbil 

Po96es BA. 23 de julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenflas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	  2) 
CPF: 	 CPF 

?6挙6峯s 

 

Rua cardeal da Silva, n。 75. centro. Po;6es-Bahia. Fone: (77) 3431-4a50 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UNTM6J/PRG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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