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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSQ ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 126/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamentos da 
farm白cia b白sica, bem como formulas farmac6uticas s6lidas, liquidas e semi-s6lidas 
para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 
deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19'i  

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

横5 
Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

P9ITIflA fl MUNICIPALocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existncia de recursos or9ament自rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamentos da 
farm白cia b白sica, bem como formulas farmac白uticas s6lidas, liquidas e semi-s6lidas 
para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 
deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 018/2020-SRP de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atraves do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

Justificativa: 
Cr6dito Extraordinrio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVlD-19、  
benao que o presente I ermo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefe' s, 05 de maio de 2020 

t9 ITURA fl MUWCIPAL?ooes 	  
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PREF'EI'I'IJRA MUNICiPAL DE P0C0ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 201/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saude, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001・52 e a empresaLlDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ 12.424.049/0001-50, referente ao 
Pregao Presencial n。  018/2020-SRP, cujo objeto e o fornecimento parcelado de 
medicamentos da farm自cia b白sica, bem como formulas farmaceuticas s6lidas, liquidas e 
semi-s6lidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa"de deste Municipio, contrato este sob o n。  126/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav自s do Decreto n。  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 Coronavirus 
(COVID・1 9) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
ate 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 自  s ac6es de combate ao COVID-19 
r-icanoo aDerta uma nova A9白o Oramentria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de- COVID-19 

 

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

Atenciosamente, 

Jo,W LW ・ antas Lemos 
Se 】・ Munid・ ,de Sa"de山A,c6os 



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 
mie o Dleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que 
h白  disoonibilidade financeira e or9ament自ria com a lei Or9amentaria Anual e 
Cornoatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9amentria ・  sendo que a 
desoesa decorrente da presente solicita9白o sera custeada peia uriu#u亡  
ORCAMENTARIA, conforme segue aoaixo: 

a 	Unidade Orament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 

W 	030701 - Fundo Municipal de Saude ce i-'o9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9白o da Secretaria de Saロde 

10.301 .09.2.040 - Gest含o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilancia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ・  COVID-19 

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

S 
Po96es, BA, 05 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

" C l加こ  
stavo Correia Silva 

Setor Cont自bil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES 
ESTADO DA BAHIA 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

fl Prnfoitn Mtinicinal de Poc6es - BA no uso de suas atribui96es legais intorma que 

;pl;p6姦品lIs'i gpe -;n6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sade, 
rnnciriQrnndfl a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
fltidrn de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de 

mdiramentOs da farmacia b白sica, bem como formulas farmaceuticas s6lidas, 

Uni iid2q p semi-s6lidas Dara atender todas as unidades,. em atendimento a Secretaria 

Mi nininal de Sade deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n 

nlR茄20-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s 

tin Decreto Municipal no io de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio 

nnr Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 

面ica dec。「「en肥 do -面ica dec。「「en肥 doc。「。  -nblica decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita an白lise e parecer tcnico 

r ns -consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito 
Extraordinario 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 adestrito somente aos itens 

especificos a s a96es de combate ao COVID・19 

Segue Dota9ao pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  126/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova9ao se em conson白ncia 

Gabinete do Pref; ito, 05 de maio de 2020. 

Leandro ' a"jo Mas arenhas 
"ref:ito Munic''al 

2聾o賛 
伽”電・山p0)-a ・戸・・・ノ  
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- 	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 

「w一ー  ESTADO DA BAHIA 

p RECER JUR血'co 

ORG O: prefeitura Municipal de Po96es I Secretaria Municipal de 
Sade 

ACgTTNTO! ADostilamentO do contrato n 0126/202。ノ,些・ザ豊窯讐緊  
a 

lVlt.1J灘需蕊  -atividade / projeto nas dotaes no quadro。  de detalhamen(ODD1. cujo objeto o fornecimento parcelado de medicamen'1 -J _鐘麓pesasmcianfl ei or 

難舞議鷺蕪麟纂 
 

decorrente do Coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

舞難驚麟  

CoronavruS. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 daー  Lei ~n. , 8.666/93 

estabeleceu expressamente as situag6es que ensejarn mocliticagaO cia reiaao 

jurjdico-contratuaL Com fundamento na finalidade dessas disposi9oes legais, 

乞 sabido de que ha a regra de que toda e qualquer altera9ao promovlua por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra恒o seja reanzaua por meio 

P9a da Bafldelra02 - Cent「o-P096eS/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



- 	n!! PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
da expedi中o de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou 

consensual, em regra, exige-se sua formaliza9石o por termo aditivo. 

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

e 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder五o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: （ー．.) 

§8。  varia中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 dotag6es 
or9ament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

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

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, pargrafob nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n5o ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para alteraぐ6es de menor relevncia sobre 
as quais 6 rgao poder' 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 dota9ho or9ament白ria ao contrato de n丘mero 0134/2018. Como cediぐo, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura中o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/cart. n6 da Lei no 8.666/93). 

P9a da Bandeira.02 - Centro-Pocoes/Ba - Fone(77)343l -5800- Fax (77)3431 -5805 
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I.e PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
尋聾皿  

ESTADO DA BAHIA 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como cl'usula 
necess自ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr' despesa, 
comindica車o da classifica9五o funcional programhtica da categoria 
econ6mica". A indica9ho dos cr6ditos or9ament自rios trata-se de mera 
"execu車o" do ajuste firmado, nao sendo razodvel interpreta-la como uma 
"modifica9ao", de modo exigir celebra中o de termo aditivo. 

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

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Pog6es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANNE MA4EA0 MATOS 
ASSESSORA JURIDtCA - OAB/BA 51735 

Pca da Bandeira02 - Centro-Poc6eSJBa - Fone(77)3431 -5800-Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.0 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo IIm. Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o no 	 com endere9o na 	  n。 	, CEP 
	 Bairro   	I representado por, 
Portador da C6dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94. oriundo da 
rパヒtMU rr ヒりヒNUIFkL w U]どノ2UZU ~ bKド，  resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin台rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das ac6es de 
enirentamento de calamldade publica decorrente do Coronavirus (COVlD-19: 

1.1b enao que o presente I ermo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens 
iistaaos em anexo, especiticos a s a加es de combate ao COVID-19 

i・ i ts aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
aos recursos da Dota9白o Or9ament白ria a sequir especificada: 
I・4 Atiと鰹虫/P「可eto: 10・122・09・2・068 一 Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

・COVID・19; 
I・5Sendo assim a dota9ao or9ament自ria passa a ser da seguinte forma 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenc白o da Secretaria de Saロde 10・ 301.09.2.040 - Gestao das Ac6es de Aten話oB自品云  

t PREflfl'tflA6 MUNCIPAL?ooes 

 

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

ターォn・“"“戸”0ノ  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assist白ncia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

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

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4・1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4・2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
只Prrnt白rinQ n Sロtnr rnntうhil 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 

CPF 

PPOFEITURA MUNICIPALwoocs 
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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 das Secretaria Municipal de Saude, ja consultado o Setor Cont自bil e com base 

no parecer emitido pela Procuradoria Jurdica que deferiu para TERMO DE 

APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas dota6es no Quadro de 

Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamentos da farmcia 

bsica, bem como formulas farmaceuticas s6lidas, liquidas e semi-s6lidas para atender todas as 

unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste Municipio, conforme 

descri96es do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo 

de pagamento atraves do Decreto Municipal n。  iO de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 

Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de 

calamidade publica decorrente do Coronavims (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 N。  126/2020 FMS. 

Gabinete do Prefei ., 06 de maio de 2020. 

PoITURA fl MUNICIPAL?ooes 
4‘ーー‘panリ”・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 126/2020 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 parcelado de medicamentos da farmacia b合sica, bem como formulas 
farmaceuticas s6lidas, liquidas e semi-s6lidas para atender todas as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri6es 
do Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP 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自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica 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白  adestrito somente aos itens 
especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefei ., 07 de maio de 2020. 

Leandro : 自  joMscarenhas 
tio w旧，にipai 

PPEFITURA6 MUNICIPALwocoes 
タ”’岬4・・を  pa-a oflQvQ/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

じ些ソ  

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。  126/2020 FMS, cuja dota●o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9ao da Secretaria de Sa"de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o B白sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das Ac6es de Assistencia Farmacutica 

S 	10.304.09.2.042 - Gestao das Ac6es de Viailncia em Saude 
1u.juz.UtLZ.u44 - rvianuten9ao ao uioco MFkU ー  Meaia emita uompiexiaaae 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude ・  COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

S 

Gabinete do Prefeit'. 07 de. maio de 2020. 

tO TUA fl MUNCIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia 一  FONE/FAx (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 
ESTADO DA BAHIA 

S 	TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPREUITIJRA6 MUNICIPALwocoes 
タ“”ォ4月ゆ加一血ク戸”，ノ  

 

Pra9a da Bandeira, 02 一  Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No12612020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 126/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPAいO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo IIm. o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, しuM A UUドAKllUiVAyAU UU tUNUU MUNIUII'AL Lit bAUUt, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, 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  empresaLlDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica 
de direito privado,inscrito no CNPJ n。  12.424.049/0001-50, com endere9o comercial 白  Rua 
Sete de Setembro,n。  95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg含o Presencial n。  
018/2020-SRP, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 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 parcelado de 
medicamentos da farm自cia b自sica, bem como formulas farmac白uticas s6lidas, liquidas e 
semi-s6lidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saロde deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  03712020 
referente ao Edital Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP,que ser白  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19' 
1・zb enao que o presente I ermo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota●o Orament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10・122・09・ 2・ 068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - 

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

Unidade 
OrCamentria 

 

30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es  
10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das Ac6es de Atenco B自sir. 
10.301.09.2.041 - Gest昏o das A96es de Assistncia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gesto das A96es de Vigil自ncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Comolexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de - COVID-IS  

  

   

Atividade/Projeto 

   

'D置ITURAathMUM 'C PALae 

   

    

    

 

戸  

  



Testemunhas: Testemunhas: 

1) 
CPF: G ヲ jQ 
1) 	 
CPF: 	o 2) 一S) 

b!q5 1り 	CPF: 15a '906% )-'-&,s一  
2) 	.9 

b /45 (eS 	CPF: 45 a u3 

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 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi加es 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 Po"es, 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, Secretrios e Setor cont白bil 

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecer6 sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemun has. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

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

Leandro ~ jo Masc*renhas 
feito 

Leandro 	jo Mas renhas 
feito 

乙くえ瓦  ( 
ustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 
ustavo Correia Silva 

Setor Contábil da Prefeitura 

D置ITUtAe,hMUNICIPALat 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

PpREpITug6 MUNICIPALwocoes 
Fー・4”ロら”一“ ・戸”・ノ  

 

Pra9a da Bandeira 02 - Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 126/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 126/2020 FMS 

TERMO DE APOSTI LAMENTO AO 
CONTRATO N. 12612020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 126/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIpiao DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato representado pelo Ilm.o LeandroArajo Mascarenhas, Prefeito 

a 	Municinal. COM  A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL Ut SAUUL, inscrito no 
. 	CNPJ sob o n。  ll,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da silva, nu (b,b airro:centro, 

CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaLlDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica 
de direito privado,inscrito no CNPJ n。  12.424.049/0001-50, com endere9o comercial 白  Rua 
Sete de Setembro,n。  95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  
018/2020-SRP, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.683/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es 
sequintes: 

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 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, Secretario Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaLIDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , pessoa juridica 
de direito privado,inscrito no CNPJ n° 12.424.049/0001-50, com endereço comercial Rua 
Sete de Setembro,n° 95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
medicamentos da farm白cia b白sica, bem como formulas farmaceuticas s6lidas. Iciuidas e 
semi-s6lidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municinal de 
Saude deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Reaistro n。  037/2020. 
referente ao Edital Preg自o Presencial n。  01 8/2020-SRP,que ser白  necessrio acrescentar urna 
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 MuniciDal n0 10 deOs da 
maio de 2020: Que abre Credito Extraordin白rio por Excesso de Arrecadac'o Dara custeio das 
a曹es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronaviruら  (COVID・19'i: 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente 'aosjtensi§tados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID・19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro nor enntn tin indijo.うn dnc 
recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1o・ 122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-19; 
1・5Sendo assim a dota9ao orament白ria passa a ser da seguinte fort-na 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento parcelado de 
medicamentos da farmácia basica, bem como formulas farmacauticas sálidas, liquidas e 
semi-sólidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio, conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 037/2020, 
referente ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que sera necessario acrescentar uma 
afividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das 
agões de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
Orçamentária  

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

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Sande - COV1D-19 
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Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

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

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
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 

．  器器器認驚蕊盟認濃潔界 ahia, que prevalecer sobre aualauer outro 。。「  
ー 	mais prlvuegiaao 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自rios e Setor cont白bil 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAgA0 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

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

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

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Aratijo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

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



Di自rio Oficial do 
MU晒酬o Po96es 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
50-Azia -N.802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113.324/9001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 12612020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  12612020 EMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPAR11CIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431・5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242 .200/0001-65, neste ato representado pelo Um.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260・000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaLlDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA, pessoa juridica 
de direito privado,inscrito no CNPJ no 12.424.049/0001-50, com endere9o comercial 白  Rua 
Sete de Setembro ぜ  95, Centro, Itatirn-Bahia, GEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita9百o na modalidade Preg自o Presencial n。  
018/2020-SRP. nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi"es 
seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
medicamentos da farmcia b自sica, bem como formulas farmac白uticas s6lidas, liquidas e 
semi-s6lidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saしde deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro no 037/2020, 
referente ao Edital Preg首o Presencial no 018/2020・SRP,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白o para custeio das 
a加es de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavlrus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificas 自  s a96es de combate ao COVID・19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09・2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Saode -

COVID-19: 
1.SSendo assim a dotaao oramentria passa a sei da seguinte forma 

準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 -準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。 75 	-準堂逃塗 R“にa司eaI da siIva』。751----I *t.u,yv,a MVWPCDAI.QQSRua: cardeal da Silva, n75. centro, Poes-Bahia Fone二〕芸  

Atividade/Projeto 

Unidade 
Oramentria 燃鷺聖四聖Municipal de Saロde 

10.304.09.2.04210 Sfl 00 ') (tIA 言i燕量挙馴；繊器課：需 utica 
10.122.09・i・068 - Enfre諾晶品器GO IUIM晶器器Alta ComplexidadeSade - COVID-19 
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Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

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

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

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

．  器器器農梶蕊器窓〔農界ahia. aue orevalecer白  sobre aualauer outro. oor 
- 	mais pnviiegiaao que seja, para cirimir quaisquer auviaas onunoas ao uontrato, aas 

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自rios e Setor cont白bil 

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

CLAUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES 

411 	4.1Permanece o Foro da Cidade de Pogões, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

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

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

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



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

Dirio Oficial do 
開UNiciplo 
Didrio Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtIDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO W 126/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 126/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N 126/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LIDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 126/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 	E 	MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。 11,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260・000! representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outra lado 白  empresaLlDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica 
de direita privado,inscrita no CNPJ n。  12.424.049/0001-50, com endere9o comercial 白  Rua 
Sete de Setembro,n。  95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。  
018/2020-SRI', nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8・ 883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es 
seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
medicamentos da farm白cia b自sica, bem como formulas farmac白uticas s6lidas, liquidas e 
semi-s6lidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  037/2020, 
referente ao Edital Preg百o Presencial n。  018/2020-SRP,que ser白  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota加es no Quadra de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatraves do Decreto Municipaln C 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a"es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-lO): 
1.2 Sendo que o presente Terma de Apostilamento est 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 Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1O・122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-19; 
1・5Sendo assim a data"o oramentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo out() lado 	empresaLIDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica 
de direito privado,inscrito no CNPJ n° 12.424.049/0001-50, com endereço comercial Rua 
Sete de Setembro,n° 95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento parcelado de 
medicamentos da farmacia basica, bem como formulas farmacauticas solidas, liquidas e 
semi-solidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde deste Municipio, conforme descrigões constantes da Ata de Registro n° 037/2020, 
referente ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que sere necessario acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
malo de 2020: Que abre Credit° Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as agões de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusdo dos 
recursos da Dotação Orçamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Sande - 

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dotação orçamentaria passa a ser da seguinte forrna: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 

— 

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

 

Rua: cardeal da Silva, n' 75, centro, Pocdes-Bahia. Fone: (77) 3431-4350 Rua) Cardeal da Silva. n° 75. ceraro. Poções-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 
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1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 
1) 	 2) 	  
CPF: 	 CPF: 

	' Rua; Cardeal da Silva! n'75. centro, Poqdes-Bahia Fone: (77) 34314350 Rua. Cardeal da Silva, n° 75. centro, Poodes-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 

Di自rio Oficial do 

MU~叫o 
DiArio Oficial do 

IMIJNICIPIO Po96es Poçães 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
51 一 Ano 一 No 802 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

51 - Ano - N° 802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAHDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

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

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

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

CLUSULA QUARTA- DAS DISPOSIC6ES 
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, Secretrios e Setor cont白bil. 

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

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

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

Leandro AnOjo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 
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MUNICiPIO DE ITATIM 

FAZENDA PロBLICA MUNICIPAL Data tnipressao: 0510312020 

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

No 0000004912020 

Emiss巨o: OSJOZ/2020 

Validade・  03/06/2り2り  

LIDER COMERCIO DE MED!CAMENTOS E MA L HaSP/TA LARES LTD 
CG4: O0O.0Q1,101ノ0ocfl 
くWP上  12.424.049/0001-50 
CNAE; 46.44-3/01 
尺UA SETE DE SETEMBRO, 95 
TERREo 
CEN刀如  
46875・000 一  IrA刀M,BA 

是歯麗想麗麗慈蕊欝話響智線鰻「畿 O PROTOCOLADPUBLICA MUNIC命AL 
DE INSCREVER E COBRAR DMDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, 
CERTIFICO. PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DMDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIAO, VERIFICOU-SE 
A INEXIST亡NCIA DE D亡BITOS REI ATIVOS A INSCRIいO ACIMA, E PARA 

6論軒破お計議而薩海泥妬SSE E又丁RAIDA E訂A CERTIDAO NEGATIVA 

flF TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ぐ一 	一 	‘一’ 一戸マ・＝て一 ,、 乙ど，  ノラ  ー  
ヒ口 i mu riu o しaroosernos Reis 

Diretor da Receita 
臼tnvndoC昌I血国dos Reis 

D噌r da Ra*a r習pa tDECRETO . OU /17 

響  

ESTA CERTIDO TERA VAUDADE -90 (NOVENTA) DIAS. 
QUALQUER RAaUFA OU E MENDA TORNAFA NULO E3Te DOGUMピNTo 

伽1加加emitida dimtamenい  no setorA assin故uva do servioar peげeitamente idenUilcat subs止u【  qualquer 0ufr3廿m d evaIidacAo. 	 Enbsor I 

鵬I冊l猟翻鵬鵬灘翻I 
LOCAL:00220200000004900C00422377 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

巳 uss言o: O?'05.'2323 12:31 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut言rios 

(Emitida para os efeitos dos arts, 113 e114 da Lei 3.956 de ll de dezembro de 1981 - Codigo 

IDU!an0 d o Estado da Bahia) 

Certid百o N。:。  20201342150 

RAZAO SOCIAL 

LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIALS HOSPLT 

NSCRICAO ESTADUAL 

昭り．866.382 

こNP」  

I 2.424dMりl0001-SI) 

  

  

Fica certificado que n o constam, atl a presente data:。  pendncias de responsabilidade da
t 
pessoa fsica ou jurdica acimadentificada , re!atvas oos tributos administrados por esta Secretaria

. 

Esta certid言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 Publica do Estado da Bahia 

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

Emitida em 07/05/2020, conforme Portada n。 918ノ99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

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

V自lida corn ョ apresenta9白o conJUnta ロつ cart'oagnet de r'.scr:G‘ロ no OFF ロu no CNPJ da 
Secretaria dョ Receita Feder司 doMnister,o da Fazenda 
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MINISTESec ret a flProcurad熱FA2ENDAceita Federal do Brasilral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E DVIDA ATIVA DA UNIO 

Nome; UDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ; 11424 M49/000 1
.50 

Ressalvarin o dirpjtn da a 
responsabifid品e dc茜eiご嘩Sに欝器撫器。認監ふ racreOar 鴛「． quaisquer dividas de 

exigibilidade suspeCodigo Thbutrlo黒nosna盟rOS do子買ラ  ud151 da LeiRi-e... -, -腎eita5.17』まral do Br25 de ou語潟 com966 - 

desconsidera"o Jar 「 ;品姦議或 oda嵩品急欝溜思烈n農無亜g韮  

NacIonaI (PGFめ  了ーーーー‘ レ Yru口  ,,uva 09 UnIao (DAU) na Procuradoria・Geral da FazendaNacional (PGFN) 

Confo e disposto nos arts
. 205 e 206 do CTN

. este docurnento tem os mesmos efeitos da certid白o
negativa. 

Esta certidao'v自lid月  n口r口  n 。一‘一h一  i..一 _ - 

霧鷺藁難鷲響麟 suas filiais e, no caso de ente federativo parareta a ele Vinculados Refere-se A situao doge incjusive as contribuies sociais nrevktac 

需慧濡篇農aobr>誤器i cioMM器afn.認ぎ。 de sua autenticidade na Internet, nos 

Certid白o emitida ロmtiJitニmanta ーハ．”h一一 	r、  
露甘誠鳶燕弾二貰品協器器麗請轟1嵩繋F日/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 

旨潔o de coniuer rasur我da certid o 025Eemenda invalidar濃D.1D33.2DDIte documento, 

”ノ1 



ーーー‘L ，  に，に  , verユ工ユ caぐ貢o de sua 
autenticidade no portal do Trュburial Superior do 二rabaiho na 
Internet (http ：ノノwwwltst.jus.br ). 
Cer七ュdao emユ七ida gratuユ七amenヒa. 

INFORMAく瓜O IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de tevedores Trabaihis七as cons七am os dados 
necessarios a iden七 ifica9ョo das pessoas na七urais e ]uridicas 
ユ二adュmpユenヒes peram七e a JUs七19a do Trabaユho quanヒo a s obrユga96es 
estabelecidas em sentenca conGenat6ria transi七ada er julgado ou em 
acordos ]udicユ aユ 5 七 rabalhュ S二 a a , 二にこ二にsive nこ  cLdncernen七e aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorariこs, a custasl a 
emolumentos ou a recolhimentos determInados em lei; ou decorren七es 
de execu9言o de acordos fニrmados perante o Minist三rio P丘blico do 

CERTェDAo NEGAT工VA DE D丘B工TOS TRAEfljj工SmS 

Nome:(MATR I翼E慧鷲静O DE MEDICJENTcs E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: ュ2 . 4 24.049/000ユ _50 
Certidao n。  : 10447336/2020 
Exp e dュC急、．  mi/nにノ -) C' - 一  
g読監請ごぱ鷲と賀そ 0, a三ユ2 :30:22 

に篇箕x姦鍵ゲ20 ユ80 (cen七。 e 。ユ七en七a) dias, contados da da七a 

Cer七Ifi‘ー月ーロロ  ー”一，，一ー一  ー  ーー、一一山しa-be que I,工DEE COMERCエO DE MでnT一1一、，”ーー  ー一一一  
LTDA (MATRェZEi工LIA面二こ二二ぐ誉竺望讐TOS E MATER工AェS HOSPITALARES 
にn 、，g一一一一一  ニー一一ー一ー 'I 山 "aしL ユしO(a) no rMn-r s-'- -、 ” 。 ,, 』一』一』一，一ー  50, N O r-'--' ・rA A一  ロ一ー一  、， 	 J 一～  、‘’『U こコuo o nv 12. AIA.049/nnnl 一v' '”、、ノ  しuriwrA ao Banco Nanln”コ l A。  へー一  」 	 一  ‘''1'1・ V吐ソノ t)00ユ・・  
。一ー一 4 ,コ雲一 	． 	, 	ーーー ‘'“し山 J'-d.山〔ユe Jevedores Tiョh月lh‘。ト，ー  

ど恕聖’acrescentado pela Lei~ n。篇篇プご発諸鷲ま a 鷲3 dc 
ria ResoLu;ao AdIl吐nistl一月十 iて1コ  ” 。 ,，つハノゴ二了了  で一 / Li 」U.Lflo de 2吐ュI e 一  ．  一 	’ 	"‘ー’'‘山山‘‘ロし上 aし上 Va n“ ユ4fln ／つ "'1 A一  m,一11 	, 	 ‘ ー  
T rab aユho, de 24 dc aqos話二了っ liに /L)ノ乙Ui-上 do Trュbunal Superior do 
nS d月dnに  一。”一＋一ー‘ 	, 、Jo iauos cons七antes desta rP-r,A5一  
T rib u ri aユe do コI嘉ふ二二u土二し上uac sao de responsab二 lidade dos 
ari二erユorP只  三  e-, 。ト, ＝ 	 ー  一 4」、‘\LL)o CaL.ピ  乙  、 d015 】  言 ］ニ‘こ 一一ー一」一 ‘り上こ＝ど  a aa七a aa R”コ  。v，へ。同 , 一＝ 	 一  、、Aレユo/ u山 d8 、，一 	 ． 	ーー一ー  “‘ユ  D し一 d ピxpeaユCao NO casの  ョー 7、ロぐ L,一, こ．  ! ． ' 一’ー  し“ロv Li C pescoa l 'irfdg rニ  コ  パーーー＝コブ ＋一」一ー 	‘ ー一一ー  JL‘一 iLL ニ I a じerこュd豆o a七esヒa ョ  Pml,γロ。, 一一  ー , 
a 七odos os seus es七abel P一,m。”トーー  ー二；ー  ー、～。しロ  a CL[tre5a em rela9ao ー一一一AJし山  Cし tiler'しos, aq邑nCユa只  r' e41',4 一  A acei七aq員o de円 te r- -I-十 ,』ョー  ーーーI二」ーコー～山“。し'LI Iユ上ユais ・  ~‘一 Lコ、 “ しCエしユGao Cond-r-' r-コーにコど，  ユ  ．．  一  ー  月 11「ロ”ー 片 ノ,く に一 , 	 、一、ノーし‘一し」山し」』 ld~se a verユ f lr円一5h A 一  一．. 



Consulta ReguJardade do Empregador 

・  

I 

CAIxA 
Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CR1 

聖Scri瞳o: 

篇器Oclalo: 慧器器認諜魂轟診繁需潜農慧認 DA 

纂繊ica Federal, no uso dade 11 de maio de 19dentificada encontra_scia do Tempo de Servico響難confere o Artnesta data,lar perante c 

蕪ミI農黙羅舞鴛夢諮va 。  contra 「  cobranae/ou encargos devi遣  

Vaiidade;05/03/2020 a 02ル7,2020 

Certifica'o N"mero: 2020030503113523540742 

Informag白o obtida cm 07/05/2020 12:30:27 

A utilizag言o deste Certificado para os fins previstos em Lei es 
condicionada a verifica頭o de autenticidade no site da Caix 
www.caixa.gov.br  

PS 叱onsufta~cげ ca xa .gov. br/con suJtacsypage5/m pressa的sf 



1 

' oor士三つI 
1 	MEDICAMENI' S 風ARES 110* 

ETE"B"O.’. 
EP. aB'ale-coo 
．ヤ‘~ “．  

Rua: Cardeal da Silva n。  75, centro, Poc6es-B 31-4350 12.s!24' 

LI鵬謝圧R 

L 
~ 

, " 昌  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

CONTRATO No126/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPACAO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
DE POCOES E A EMPRESA LIDER 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES (BA), estabelecida a Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, 
Po"es-BA, inscrita no CNPJ sob n．。14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm. Leandro 
Araio Mascarenhas. Prefeito MuniciDal. COM  COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
bMUUt Ut IUyUtb, ヒ  sraao aa uania, pessoa juricica ce aireito puoiico, com seae na Nua uaraeai 

一 	da Silva, no 75. centro, PoC6es-Ba. inscrito no CNPJ sob o no CNPJ: 11.113.324/0001-52. neste ato 
r representacio peio tecretano o 5r. Jorge Luis t5antos Lemos, brasileiro, tnscnta no UM- sob o nu 

466.638.785-49, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa LIDER COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito 
no CNPJ n。  12.424.049/0001-50, com endere9o comercial 自  Rua Sete de Setembro, n。 95, Centro, 
Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita"o na 
modalidade Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Consfitui o objeto do presente contrato o Registro de Pre9os para o fomecimento parcelado de 
medicamentos da farm自cia b白sica, bem como formulas farmac白uticas s6lidas, lquidas e semi-s6lidas 
para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  037/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial 
no 018/2020-SRP 
§ 1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrescimos ou 
supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licitac白o, de at白  25% (vinte e cinco oor 
centoj 10 valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 

a aiteracoes 
'1 	9z- A presente contrataao esta sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prea白o 

i-'resenclal n" U15/2020-SRP, com base no, do art. 11, da Lei n。  10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de pre9o unit自rio, em obedincia ao Edital dn 

Preg白o Presencial N二  018/2020-SRP e seus Anexos, que a este inteara. independentemente de 
transcri曽o, e え  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993; e suas altera'6es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

b) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza,o do contratante, n白o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu"o do contrato 

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

mesmas marcas apresentadas na proposta 
c) Na entrega referentes aos lotes 01 e 07 medicamentos de atenco b白sica, devero ser realizados 

9望！己,翌讐讐些，tor de Assist6ncia Farmacutica, prazo m自xim面e entrega喜謡お蒜蒜誌  
solicita9自o do Contratante em poucas quantidades 

え
1 0 recebimento definitivo do obieto deste Contrato. s6 se concretizar ap6s adotados pelarota Cont0 00'！鷲nte, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das 叫‘8扇萌読品詳品品滋買読こI 

罵P"6醜  



" PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser at' 31/1 212020, a contar da data de sua assinatura; 
CLAUSULA TERCEIFtA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sera ate 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA~ PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) resultante das 
quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Pregao Presencial n。. 018/2020- 
SRP e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro 
4.2 0 pagamento efetivar-se-, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at6 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi 含o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especifica96es; 
§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 

一 	documento ser imediatamente devolvido p ara substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de Correco 
' iicanao estabelecico que esse intervalo ae tempo nao sera considerado para efeito de qualquer 

reajuste ou atualiza"o do valor contratual 
4.3 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou or9amento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ戸o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at白  a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d" da Lei Federal n P8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA- PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto sera de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) resultante das 
quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial n°. 018/2020- 
SRP e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-a, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especificações; 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 

0 
 documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 

ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 
4.3 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustaveis. 
4.4 Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisões objetivando manter o 
equilibrio econômico financeiro pela variação do custo da produção - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - ate a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d" da Lei Federal n.°8.666/93. 

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

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

. Unidade orcamentána 30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

Par grafo Unico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscalQs) e/ou fatura(s) 
I I・ 	rrova ne regupanaaae junto a Fazenda Municipal; 
語 	ri-ova ae regulanclacle junto a !azenda Estadual; 
iii. ri-ova ae regularictacle junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni首o eTributos Federais; 

IV. Prova deV. Prova deVI. Prova deミIu
uU騰adeadeade滋灘do Trabalho 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAcoES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 

認喫NIRATADA dever fornecer o objeto de acordoONTRATADA ser legal e financeiramente 帯：；競器黒麓TE.riga6es e 

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

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

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a e ssidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente r onsavel por todas as obrigações e 

3431-4350 3431-4350 
QO挙o賛  N) tie 41 Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-e Rua Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pocões-8 
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白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 prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprud白ncia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白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 白  parte integrante deste Contrato 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu叫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 n。  

,8. 666193.

6. 1.8 Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova●o, em at白  5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 
sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.2DACONTR""TE: 
6.2.1 Pagar ccnfomle estabe旧c司onac伯usula Quada,as obh9a96es hnanceiras deco「「enles d0 

oresente Contri 
6.2.2 A fiscaliza"o do 加「1lecmento se伯  por tecnlcos da cUNlRAIANlヒ  ou por equlpe 

especializada, des心nada 
6.2.3 Poder a 石scaIiz叫自o o司enar a suspens白otot訓 ou parc副 dos senII9os,caso n白os司a「11 

II驚I MN I t:)nforme estabelecido na Clusula Quarta, as obrigaes financeiras decorrentes do3(0, na integralidade dos seus termos;lizao do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipeJesignada.a fiscalizao ordenar a suspenso total ou parcial dos servios, caso no sejamtro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamaes que fizer, sem prejuzo de outras 
sanc6es oue possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, ate o quinto aia uni ao mes 
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 
assinatura, conforme art. 61,§ 1。  da Lei n。 8.666/93 e suas ulteriores altera96es; 
6.2.5 Fiscalizar o servio, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as providencias que lhe 

S 	parecem cabiveis e anotar os fatos ou observaC6es cujo reQistro se faCa necess自rio; 
’ー 	6.2.6 Us pre9os registraaos serao puoucaaos no viario unciai ao Municiplo; 

6.2.7 Emitir autoriza"o para aquisi 白o dos materiais e produtos 

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

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

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

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

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de emoenho ou 
oocumento correspondente: 20% sobre o valor cia fatura dQ fomecimento do oroduto 

(.4 b uspensao nos prazos abaixo definidos 
a) ae ate iz( aoze) meses quando praticar ato ilicito visndo fr}Jstrar os objetivos do contrato, no 

QO挙6S 
Rua Cardeal da Silva, n 75, centro. Po96e 52.Cea.O.jOO"l 三  2' 3 
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

白  mbito da Administra"o P"blica Municipal; 
b) suspenso de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuizo 

causado 白  Administra9ao Publica Municipal; 
c) nao atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

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

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

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

danificado: multa de 20% 
7.5 Declara"o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9白o P自blica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4. 
7.6 A suspensao temporria do fornecedor cujo contrato com a Administra9白o Publica Municipal esteja 
em vigor, impedir o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no a mbito do municipio 
ate o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 
7.7 Declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra"o P"blica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni 白o ou ate que seja promovida a reabilita"o 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administra"o pelos prejuizos resultantes e depois de oconido o prazo de penalidade 
aplicada 
7.8 As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m自ximo de 05 (cinco) dias 
ou sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a crit白rio 
da Secretaria Municipal de Administra"o 
7.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever recolher a 
multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder pela sua 
diferen9a a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra9白o, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau 
da infra"o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra"o Publica Municipal, 
n百o impedindo que a Administra,o rescinda unilateralmente o contrato 
7.11 As san"es prevista no item 08 deste edital s白o de competncia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administra"o, permitida a delega戸o para a san9白o prevista no sub-item 8.4 facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
7.12 Os danos e prejuizos sero ressarcidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, ap6s prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da 
notifica"o administrativa 白  Contratada, sob pena de multa 
7.13 Nenhuma san"o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa prvia 
do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO 
8.1 A inexecu畦o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis白o, observadas, para tanto, 白  s 
disposi加es da Se"o V, Capitulo Ill das Lei n。 8.666/93 com suas ulteriores altera叩es 
8.2 A rescis白o poder ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis no 10.520/02 e no8.666/93 
8.3 Quando a rescis白o ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n。  86A6/9, 
sem que haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que 
houver sofrido 
8.4 0 presente contrato poder ser rescindido pelas situa"es orevistas nn art 7R, ria I ni Pcdcr,l nO 
8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter todas ag garantias previstas no artー  77, da lei em referncia 

Pargrafo nico: No caso de rescis白o deste Contrato, a Coj&tada receber, apenas, o paaamento reiativo ao objeto fornecido 白  Contratante 

佐2.44一  n’・・・・・・一一'4 

J灘響裟  
嵩Qo6峯S 

Rua cardeal da Silva, n 75, centro, Po es 



S 置QO6es Rua Cardeal da Silva, n 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 34314350 

を彫そ‘lィr 
DICAME'''TOS E MATERIAIS 1-IOSPITALARES LTDA 

Em' esa Contratada 
LIDER COMERCIO 

Testemunhas 

麦り 
CPF:tag e,'y ●、9 ・ ‘g 

2.4 24.O4S/OOP1-5fl1 
LIDER警職5 DE MED,PITAL.AR留MENLTDIs 

" 	ITAT IP BA 	一」  

" 昌  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLUSULA9.1 Seroestatsticas難CONDIES GERAISriedade exclusiva da CONTRATAiuer outros documentas elaborado票los relatrios, mapas va CONTRATADA, refere譜；。 planosobjeto 

i鷲鰻ela;ITANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuo deste Contrato,s rio por canvenincia das servios ou da Administrao respeitados os limites legais e 
os direitos asseguraoos a t,UIN I flt% t flLJr

',9.3 Integram o presente Contrata, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexas e a 

買posta ae rreos aa器  I r'.!-',敏n,9.4 No Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 

Contrata;
9.5 Este contrato e regido pela Lei n。.。  8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos omissos 

難鷺難難曹競
radas atravressalvada霊謂胃so dedireta 器緊 

鴛LAimpdo麟撚A - COBRANApela Contratadailo executivo ex議IALcobradaial. ress獄avs dela a co課cesso de execuo,a direta, mediante 

reten"o ou compensa9ao de crditos, sempre que possivel 

鷺鷺曹難
o-ca de Poes- Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro,ir quaisquer dvidas oriundas do presente Contrato.atados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igualunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Po加es-Bahia, 06 de abril de 2020 

Leandro , ra JoMasefrenhas 
retea' uviunicippi 
Con -tante 

一Jorgt9a-Santos Lemos』  
becretana M unicipai ae t,auae 

Contratante 
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