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AIJTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

比  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No059/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial no 077/2019, de acordo a necessidade 
atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio 
de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio 
das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus 
(COVID-1 9) 
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FREFEI'lURA MUINICIPAL DE Pt)COES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Ofcio 195/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO 

Solicito que se providencie o apostilarnento do contrato entre oFundo Municipal de Sa"de, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresacARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, 
inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente ao Preg白o sob n。  077/2019, cujo objeto 白  o 
fornecimento de material de limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa自de deste Municipio, contrato este sob o n。  059/2020・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自blica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras provid白ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID- 
19. Ficando aberta uma nova A9ao Or9ament自ria conforme detalhamento abaixo: 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Sa"de- COVID-19 

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

Atenciosamente, 

Jorge Lul . ros Lemos 
Sec. Munich:1 de Saロde de Po es 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTRIA, conforme segue abaixo: 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Sa白de 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 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigilancia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia 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 

Po96es, BA1 05 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

乙 C-t 
Oustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil 
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Gabinete do Pref: to, 05 de maio de 2020 
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sca renhas 
icipal 

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 atribui6es 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 dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste 
Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial no 077/2019, de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto Municipal no 10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), solicita an自lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao 
Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a"es 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 a s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9白o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 059/2020 FMS. 

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



I 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Sade 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato n 059/2020/FMS, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Poq6es e a Empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME, para a inclusao de atividade / projeto nas dota西es no quadro de 
detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto 6 o fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis para atender Unidades vinculadas a Secretaria 
Municipal de Sa丘de, conforme DECRETO municipal n to, de 05 de maio de 
2020, que abre cr6dito extraordinario por excesso de arrecada車o para a96es 
dp l'ri什‘ユn十9ni‘ユntn ap rnhirnianみコ n',lhlir,1a‘ユrnrron十p An ('nrnnつ、イri-Iに  

Versa o nresente parecer acerca da regularidade do Termo de 

annsti1amento ao contrato n o的ノ2o20ノFMS, celebrado entre a Prefeitura 

TUl.,nnflQ1 tin Pnrimes e a EmDresa CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, para a 

jyiutii'-t誌  'a'-' 'a ‘お7p -‘お7pr -nnl,io.n de atividade I projeto nas dotag6es no quadro de detalhamento de 

i : ::. 7fl D),rii］。  objeto6 o fornecimento de material de limpeza e 

LJcop..oao -'-c.---/,descartveis para atender Unidades vinculadas a Secretaria Municipal de 

Sade, conforme DECRETO municipal n in, de 05 de maio de 2020, que alive 
cr6dito extraordinario por excess? de arrecacla9ao para a9oes し1ヒ  
enfrentamento de calamidade p丘blica decorrente cio CoronaVirUs. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8・ 666/93 

estabeleceu expressamente as situa96es que ensejarn moditica9ao cia rela9ao 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas clisposi9oes legais, 

'sabido de que ha a regra de que toda e qualquer altera9ao promovida por 

instrumentos contratuais firmados pela Administra恒o seja realizada por meio 
da expedi恒o de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em 

regra, exige-se sua formaliza9ao por termo acnnvo・  

Pa. da Bandeira,02 - Centro-PQ eSIBa - Fone(77)3431 ・ 5800 - Fax (77)3431-5805 



欝【薫環：貰二
Dra鷲ESsa no que diz 

respeito a utilizao dcurso de um contratoexpedio deste termo議熱I鷺os eventos ocornuos noito praticadas exigem a

autoriza o seguinte: 

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

§8。  varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensag6es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi中es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
orcament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera恒o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra頭o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza95o das alterag6es nas cl'usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

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

Partindo das premissas expostas acima, ve-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir urna 
nova dota車o oramentria ao contrato de nmero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra95o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
j quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/cart. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei n。  8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como 
clusula necess自ria em qualquer contrato, "o cr'dito pelo qual correr despesa, 
com indica車o da classifica車o funcional programdtica da categoria 
econ6mica". A indica車o dos crditos oramentarios trata-se de mera 

P9a da Bandeira,02 - Centro-Po加eSIBa - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ーま．＃一、  ESIAUUリ1k ロMflIM 

、IMjLZORつ  "execu車o" do ajuste firmado, no sendo razoavel interpreta-Ia 
como uma "modifica車o", de modo exigir celebra9ho de termo aditivo 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 

delineados opino pela possibilidade dc realiza9ao一  ao . termo'"= 

apostilamento requerido, nos termos do artigo 65, § 8。  da Lei 8 .8bbbf 93 e 

Decreto Municipal n 。  lo - de 05 d e maio ue 2UzU・  

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANN ;撃‘乞  EDO MATOS 
ASSESSORA J I' PICA - OAB/BA 51735 

1 

Pa. da Bandeira02 - Centro-PocesiBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431 -5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5520. inscrita no UNPJ sob n7 14242.ZUU/UUU1-bO, neste ato 

W 	representado pelo llm. Leandro AraUjo Mascarenlias, i-'reteito Municipal, aenominaao 
CONTRATANTE e asnpresS'色  a ethpibsa 	 , 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 junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
PREGAO PRESENCIAL n。  077/2019, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

S 

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ロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, que ser自  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 
atraves do Decreto Municipal no 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); 

l.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est合  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 Dota"o Or9amentaria a seguir especificada: 
1・4Atividade/Projeto:l0.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg●ncia em Sa"de 

一 COVID・19; 
l.SSendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o B白sica 

PPRiPIITURA fl MUNICIPAL?ooes 
ター町4・山戸口mo ・・・j 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONEJFAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.304.09.2.042 - Gest白o das A加es de Vigilncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

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 
a 	3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condic6es estabelecidas no 
w 	uontrato uriginai 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 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 presen9a 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: 

t'PfttFIITU&A SS MWIICIPALwocoes 
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sca ren has 
cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saロde, 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 

material de limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  077/2019, 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 Arrecada9白o 

para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 

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

devida publica9白o com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de 

maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 059/2020 FMS 

Gabinete do Prefe o, 06 de maio de 2020 

PPRIflItURA fl MUNICIPALwooes 
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carenhas 
ipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICAAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 05912020 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 material de limpeza e descart白veis em atendimento a Secretaria 
Municipal de SaOde deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 
077/2019, 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 Arrecada"o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 
pOblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: 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); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefei a. 07 de maio de 2020 

PPREUITUkA fl MUNICIPALlo coes 
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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。  059/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 

- 	10.304.09.2.042 - Gesto das AC6es de Viqilncia em Sa自de 
' 	iU.iULu).Z ・ U44 -M anuten9ao ao iiioco MAU ー  Methaft Alta Complexidade 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 

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

Gabinete do Prefei's 07 de maio de 2020. 

● 
Leandr姐aロjo.Ma arenhas 

io iviuniqipai 

PoTORA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

L'P*LFE1LJRA fl MUHCIPALwooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 05912020 EMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 059/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Poゆes-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, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro 
centro, Po"es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。  077/2019-FMS, 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 de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste MuniciDio. 
conforme descri加es do Preg白o Presencial n。  077/2019, que ser necess白rio acresceiitar 
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 MuniciDal n。  iO 
de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecad&白o Dara 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Corona"rus 
(COVID-19); 
1・2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o 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-19 
1.5 Sendo assim a dota"o orament白ria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada 6 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 Arafijo 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 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 material de 
limpeza e descartaveis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa6de deste Município, 
conforme descrições do Pregio Presencial n° 077/2019, 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 está adstrito somente aos itens hstados 

em anexo, específicos ás agões de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusào dos 
recursos da Dotagão Orgamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saide - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orgamentária 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 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 

	  10.122.09.2.068 – Enfrentamento da Emergência em Saida - COVID-19 
Elemento de Despesa  3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

F onte 

— 

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

t 
• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

愛  

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

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor contbil 

Po96es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandr. Ar. 'joMa carenhas 
refeito 

展鼠品。r'- i念.(Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

'D答TU Rath省PAI.e 



PRF 	RA MUNICIPAL DE POcoESESTADO DA BAHIASECRETARIA 
_____ MUNICIPAL DE SAUDECNPJ: 111.1 13.324/0001-52 
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	 MUNICIPAL DE POCOESESTADO DA BAHIASECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDECNPJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N9 59/2020 ・  FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTFtATO N2 s9/zozo - FMS 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CESTO P/ LIXO TELADO UND 5 R$ 3,48 R$ 17,40 

SACO DE LIXO REFORÇADO 100LT UND 1800 R$ 0,44 R$ 792,00 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 900 R$ 11,90 R$ 10.710,00 

LUVAS LATEX CANO MEDIO UND 8 R$ 3,66 R$ 29,28 

COPO DESCARTAVEL 250ML UND 180 R$ 5,40 R$ 972,00 

COPO DESCARTAVEL 200ML UND 1000 R$ 3,76 R$ 3.760,00 

COPO DESCARTAVEL 50ML UND 100 R$ 2,75 R$ 275,00 

PAPEL TOALHA 2 ROLOS UND 400 R$ 3,80 R$ 1.520,00 

VALOR TOTAL 7- R$ 18.075,68 

7 
Jul an9fRibIrOdaSIIva 

畷Ii羅  USaude1.2017 

Jul an 	beiro da Silva 
or:inanceiro 
c. Cie Saude 

11,2017 

● • 

昌  Gost 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

I PflFIITURA6 MUNICIPAL?ooes ー  丁ーーーコ
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Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 05912020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 05912020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO No 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIpAglo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431・5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, し  UM A し  UI'AK i iUII'AしAO 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 

a 	CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva. no75. Bairro:centro 
e 	し  tr'4 aZOU-UUU, representaao por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municioal de 

aauae,aoravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  emDreSaCARLOS 
MLCAMIIUIW bILVA - ivit ,pessoa juriatca de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29・ 087・ 649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45・260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9含o na modalidade Preg白o Presencial n。  07712019-FMS, nas disposi96es 
da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.863/94, resolvem celebrar 
o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municioio. 
conforme descri96es do Pregao Presencial no 07712019, que ser自  necess白rio acrescentar 
uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo 
com a necessidade atual para processo de pagamentoatraves do Decreto Municioal n。  10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecad'cao oara 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p白blica decorrente do Coronavirus 
(COVID-1 9); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19: 
1・3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Orament白ria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

1.5 Sendo assim a dota9白o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

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 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 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME ,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME , pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com enderego comercial Praça Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 material de 
limpeza e descartáveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões do Pregão Presencial n° 077/2019, que sera necessário 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 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 inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saúde - 

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

Unidade 
Orçamentária 

30700- Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municil 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 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 	  10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
F onte  02- Receitas e Transf. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 
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CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n含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 condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA 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 contabil. 

Po96es-BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 
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Quinいー厄 ra 
28 de Maio de 2020 
36-Ano -No802 

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

Di'rio Ouicial do MU加鵬’円o Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 059/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 059/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  05912020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPART1CIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPART1CIPAÇA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

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 llm.。  Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, UUM A CUPANIIUIPAgAO 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ロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA 一  ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9ョo na modalidade Preg百o Presencial n。  077/2019-EMS, nas disposi加es 
da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94 resolvem celebrar 
o presente apostilamentomediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 
conforme descri9oes do Preg'o Presencial n。  077/2019, que ser necess自rio acresce?itar 
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 Credito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o 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白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
'13 	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讐！烈刊ザP回eto: lo・122・09・2・068~Enfrentammo da Emerg'ncia em Sa"de. 

COVID-19 
1.5 Sendo assim a dota戸o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - 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 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:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 6 empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praça Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 material de 
limpeza e descartáveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões do Pregâo Presencial n° 077/2019, 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 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 inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Ernergência em Saüde - 

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

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 

10.12209.2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 

	  10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa  3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

,o9OCS. Rua; Cardeal da Sitva, n75. centro, Poes _Bahia Fone. (77) 3431-4350 	 laleS Rua: Cardeal da Silva, n° 75. centro, Pocões-Bahia, Fone. (77) 3431-4360 
q,..m.vv4id. re. 

U" fl M"IClls. MUNICIOAL 



Dirio Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

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

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 ' CPF 

Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
37-Mo -NO802 

Pじ挙o畿  
4・一ー~戸・・ー・・・ノ  

? Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Pog6es-日ahia, Fone: (77) 3431.4350 
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BRASIL Acesso 自  informa9o Participe 	Servi9os 	Legisla9言o 	Can ais 

●C'' 

Receita Federal 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secreta,ia da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: CARLOS ALEXANDRE SILVA 
CNPJ: 29.087.64910001 -73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que 
n白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 Uni巨o (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o 白  v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos pロblicos da administra9白o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa'o de 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do par白grafo" nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita"o desta certid白o est白  condicionada 白  verificaGao de sua autenticidade na Internet, nos 

endere9os chttp:/frfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> 

Certid邑o emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFBIPGFN nG 1.751, de 2/10/2014 
Emitida a s 13:38:49 do dia 30/03/2020 chora e data de BrasiIia>. 
Valida at白  26/09/2020 
C6digo de controle da certidao: 7F4D・I7ED・CC8E・6E13 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

NOV aしonsuu.a 	 ~I，」,,imDr."S. 
」藍」． pr.Dョr．「 D‘ロ na 
園Preparar pgina_a" imnYSCfl 

serVにos一「ecemfazenda.gov.bHsemcosIcenIdaoIcNDco刊untasegvaIResu比adosegMaIaspつapp=cNDco可untasegMa 
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29.087.649/0002-54 

RAZAO Soc皿  

CARLOS ALEXANDRE SILVA 

NSCRIAO ESTADUAL 

145.783.372 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 13D3 I2020 12:05 

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 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o N: 2020081 2780 

Fica certificado que n白o constam! ate a presente data! pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
dentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto inexistncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de compet6ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente 

Emitida em 13/03/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo v白lida por 60 dias! contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida corn a apresenta9言o conjunta do cart百o original de inscric白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal dc Minist'rio da Fazenda. 

Pagina l dc I 	 RCにottdaい×egativa 下i 
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嬰具FEITURA MUNI9呪AL DE PO9OES 
レー皿n ~‘"'U Uヒ  KI.uIい”上”《KヒCAOAFAロ 
叫ADA aA」、QDiRA. e2 SEDE こENI I%IJ 
PO9うES - BA - CEP: 45260-COO 
FONE(S) 口7)3431-580013431-lIla CNPJ)MF: 14.242,200/0001尋  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000201/2020 

Nome/Raz白o Social: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

Nome Fantasia: 	MAIS DOCE 

C6digo Contribuinte: 508628 	 CPF/CNPJ: 29.087.6491000244 

Endereo: 	 P9A. MONSENHOR H. NASCIMENTO, 366 COMERCIO 
PO9OES ・  BA ・  CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTER!ORMENTE. E CERTIFICADO Q'JE, AT白  A PRESENTE DATA,NAO CONSTAM D亡BITOS 

TRIBLJTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa9言o: 

""""+‘士““曹脅‘→‘+“✩“""""+‘・…・”・膚→✩“✩✩✩✩“'，‘・ ‘ 	 ***********A LA A Ai ..A L*****fr**************AA SALA." *************-***** 

…ー  一 	 ‘一” 	  サザ・“・ー→ ‘ナ・・‘ 	 “・・・‘ 	  """""""“ー＋""“一→ ,"' 

""”……“✩‘"“…‘✩“"'“✩“"+“…“●✩““●●＋●“●✩‘”●“●●“'“●…‘……‘"""'""""""".""""""“✩古“""" 

*fl***A S LA A A ALL ALA & ,************.*************fl 5 A-A****A LALAS **********A A 1 """""""""“→‘"""""""""""""+ 

***fl*'*******t*_*********** 

Esta Certid白o foi emitida em  07/04/2020 	com base no C6digo Tribut台rio Nacional, lei n。  5.172/66 

Certid白o v白lida at6:6 06/07/2020 

C6digo de controle da certid白o: 3100023567 

廿  

 

廿  
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En, SSWCIANO 

Aten9』o: Qualquer rasura tornar』  o presente documento nulo 



07052020 	 Consufta Regularidade do Empregador 

ぢA'XA 
Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscrig言o: 	2g．コB7 649/00コ2-54 
Raz旨o Social:CARLOS ALEXANDRE SILVA ME 
Enderego: 	PC MONSENHOR HONOftATO 366 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

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

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranらa de 
quaisquer d'bitos refersntes a contribui6es 可ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Vail da de拍i/U.)/4.LJZU a tJ'4/U//LULL) 

Certifica''o N"mero: 2020030703491399391299 

Informagきo obtida em 07/05/2020 11:05:21 

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

ntlps:ノ七くmsuits・crf.caxa ・00v ロ「」consulta ロf!pagesにonsuitsEmロ「egador.jsf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 59/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAIDE E A EMPRESA CARLOS 
ALEXANDRE SILVA~ ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito publico, 
com sede na situado na Pra9a da Bandeira, n。  02, Bairro: centro, Po96es-BA, 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, com COPARTICIPAいO DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SA〕DE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, n。 75, 

Bairro: Centro. CEP. 45.260-000. reDresentado Dor Jorqe Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal 

V 

	

	de saude, doravante denominado, CON I KAI AN It, e a empresa CRNWb ALtAANUNt bILVM - 
ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002-54, com endereCo 

comercial Pra9a Monsenhor Honorato, no 366, Bairro: centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui 
denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。 077/2019, 

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 clusulas e condi96es 

seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza e descartveis em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municrpio, conforme descn96es do Prego 
Presencial n.077/2019. 

§ 1。 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9巨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 。 A presente contrata9ao est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n。 077/2019, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO E ENTREGA 
2.1 A entrega ser 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 solicita9ao da Contratante do lote, semanal para os itens pereciveis; 
b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que est白o no Termo de referncia e no termo de 

Aceita9白o Mexo IX; 
c) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada; 
2.2 0 Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedi6ncia ao Edital do 
Preg白o Presencial N。  077/2019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94; 

Rua: cardeal da Silva, n。  75, centro, Po6es・BA, Fone: (77 獣  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2.3 	A a9言o ou omiss自o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n首o eximir自白  contratada 

de total responsabilidade na execu"o do contrato; 
§u nico 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 altera96es da 
Lei 8.883/94. 

2.3 	A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá contratada 
de total responsabilidade na execução do contrato; 

§ tinico 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará epos adotados 

pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da 

Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro 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 - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sere da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 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 QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) resultante 

.dasI quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial N

077/2019; 
4.2 0 pagamento efetivar-se-, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi"o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo 
com as especifica96es; 

§ 1 。 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est巨o inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste 
instrumento; 

§ 2 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal1' e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devoMdo para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de 
Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual; 
4.3 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust白veis; 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
eciuilibrio econ6mico financeiro Dela variac白o do custo da r.woduc白o - efetivamente comorovado 

w 	peio raoncante ao proauto - ate a cata ao raturamento ae caca remessa, conlomie determina o 
art.65, letra "d" da Lei Federal n. 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total para a entrega do objeto sera de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial N°. 
077/2019; 
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 especificagões; 

§ 1° Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste 
instrumento; 

§ 2° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota FiscaV e/ ou Recibo, o 
referido 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 atuazação do valor contratual; 
4.3 Os Pregos ofertados serão fixos e irreajustaveis; 
4.4 Os pregos constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisões objetivando manter o 
equilfbrio econ6mico financeiro pela variação do custo da produção - efetivamente comprovado 
pelo fabricante do produto - até a data do faturamento de cada remessa, conform deterrnina o 
art.65, letra "d" da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota9o 
Orament白ria a seguir especificada 

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

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

Atividade/Projeto 

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

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

CLAUSULA SEXTA- DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONT't ANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONT ANTES 

罵腔，讐  
ptioyeit Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-BA, Fone: (77) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever白  fornecera objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE; 

6.1.2 A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga"es e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a eles nao se 

vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 

imprud白ncia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, nao 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 execu9白o do contrato; 

6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 

abastecimento contido no Edital, que 6 parte integrante deste Contrato; 

● 6.1.6 Reconhecer os direitos da administra戸o, em caso de rescis言o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as condi6es de 

habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9自o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  

8.666/93; 
6.1.8 comunicar a Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 

maior, dentro do prazo de 2 (dois) diaso teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os documentos 

para a respectiva aprova9白o, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 

sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato; 
6.2 Entregaras itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os; 

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

a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 

b. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 

c. Prova de reaularidade iunto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Unio e Tributos 

, 	t- eaerais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
6.2 DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl自usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 

presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9ao do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada; 
6.2.3 Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens'o total ou parcial dos servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P自blica e a r' 、  id6ncia na prtica do 

盤0400* Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 1 	× 



CLAUSULA OffAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
8.1 A rescisao poder ser: 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, 
com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera"es, sem 
prejuzo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 

審P6華範S 
~ ‘ーーーー一．  ，  ー  

Rua: Cardeal da Silva, if 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77)34 50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san96es 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 prejuizos graves ao 

Municipio; 
7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.。8.666/93 e n.。  
10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo; 
7.1.3 A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, sujeitar 
o contratado 自  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra9ao, 
obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
neaar-se a efetuar o reforco da cauco dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

. 	convoca9ao; 

0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at6 o trig白simo 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 n言o impede que a Administra9ao 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, alem da perda desta, a contratada 
responder白  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言o tendo sido prestada garantia,a Administra戸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 t6m carter compensat6rio e o seu paaamento n白o 

w 	eximira a conTrataaa oa responsao山aaae por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas; 

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 Administracao 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 Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniao 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. 

、  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

8.3 A inexecu戸o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra,o Pロblica, em caso de rescis言o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera96es; 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po加es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo rescindir 
o contrato mediante pr白vio avisoa empresa contratada, com antecedencia minima de 30 (trinta) 
dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n自o tenha dado causa e 
aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at a data da rescisao; 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias teis, contados da 
intima9ao do ato; 
8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9ao especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9ao. 

‘ 詰鷲！慧器認讐 I漂晋農。NTRATANTE, os relat6rios, ma pas virios, planos 
estati'sticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9百o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveni6ncia dos servios ou da Administra9白o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9ao, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 N自o Ser 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ロvida em casos omissos. 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de processo de execuc白o. 
. 	constituinao este Gontrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranca direta, mediante 

reien9ao ou compensa9ao de crditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po加es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente Contrato. 
11.2 E, por estarem assim iustos e contratados, firmam n nrecAntn rnntnn Din Ifl (trAe\ 'sine s-la 

igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 	 r ' 

カ  

、  

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 3431-4350 誉讐讐亀 
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 jo Ma1carenhas 
weut' Municlual 
Co ratante 

Jorge L必  Santos Lemos 
Secret白rio Municipal de Sa"de 

Contratante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Po加es-Bahia, 14 de janeiro de 2020 

1=qAぞ9ND讐lSILVA ・  ME 
Emprb'aicontraada 

Testemunhas 

とと／‘い」や’、。  V\ i'cn- tr?- 
6FF: vccら‘し航二外 

嵩堕，'S Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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舞 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 059/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
No 077/2019 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

MATERIAIS DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEL 

t PRIFIITURA S MUNCPAL?ooes 

4・14""”一a ・戸w・ノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No059/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart白veis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  077/2019, 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 publica9白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 Unico deste Decreto  

AUTUACAO 

Aos 20 (vinte) dias do m6s de julho de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

Secretaria e os documentos que adiante se v. 

l・  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PPtEPITURA fl MUNICIPAL?ooes 

 

Praa da Bandeira, 02 1 Centro - Po加es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA6DE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

Em, 20 de julho de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

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

SOLICITACAO  

Solicito do setor competente o Segundo Termo de Apostilamento de Contrato entre o 
Fundo Municipal de Sa"de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa CARLOS 
ALEXANDRE SILVA ・  ME, inscrito no CNPJ 29.087.64910002-54, referente ao Preg白o sob n 

- 	077/2019, cujo objeto 白  o fornecimento de material de limoeza e descartveis em 
e 	atenoimento a secretaria Municipal ce sauce aeste Municpio, contrato este Sob o n'' 

059/2020-FMS 

Justifica-se a necessidade deste, 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 
publica'o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Legislativa, do estado de calamidade p"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 adstrito somente aos itens listados em anexo, especificos 
as a9es de combate ao COVID-1 9. Ficando aberta uma nova A9白o Oramentria 
conforme detalhamento abaixo 

AtividadelProjeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude - COVID-19 

一 	Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9白o, 
. 	suoscrevemo-nos・  

Atenciosamente, 

Lorena Safltos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saりde 

A山 Card~《畑 SI一， げ75. ceita. PO'"-'"B・・ma,上 fin・t一・山ez〕l 1尋g・,ad.can 言一  

   



Prefeitura Municipal de Po96es 
PCA DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - PO9OES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS 
N"mero: 00011012020.E 

Nome/Raz白o Social: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

Nome Fantasia: 	MAIS DOCE 

Inscri"o Municipal: 033511 CPF/CNP,J: 29.087.64910002・54 

EndereGo: PCA MONSENHOR HONORATO NASCIMENTO, 306 COMERCIO 

CENTRO 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 D亡BITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa"o: 

‘✩舎“……… *************************************************************** ●“✩✩古士‘………．“",""""""“✩✩‘"".""'"'",""" 

………✩………‘……“✩“士“"“告士 	 …“●●“…✩“…“…““……”山●✩……………“"""""""""""."'"'.. 

"” 	 ✩✩✩士… 	 ’…曹””""’✩…“✩✩●●●●●’●●●●●●●脅●●●●●●…●●●……“●●●●●●●●●……“●●…“""""""""",..'""""""" 

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

Esta certid白o foi emitida em 	23/07/2020 	com base no C6digo Tributrio Municipal 

Certid白o v白lida at': 21/10/2020 

● 
Esta certid言o abrange somente a Inscri"o Municipal acima identificada. 

C6digo de controle desta certido: 6600005016910000082263090000110202007233 

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9巨o de sua 
autenticidade na Internet, no endereo eletrnico 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Impresso em 23/07/2020 a s 12:24:04 
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Pardoipe 	Servi9cs 

鷲・雄細、にしに‘、d' eし  eim 

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

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: CARLOS ALEXANDRE SILVA 
CNPJ: 29.087.649/0001-73 

Ressalvado o dir&to de 'Fa2en面  Nacional cobrar e' nくrrver quaisquer dividas os 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que 
n巨o constam pend6ncias err seu nome, relativas a cr'ditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Divida Ativa da Uni巨o (DAU) junto 色  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidao ● vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os う  rg言os e fundos pロblicos da administra9白o direta a ele vinculados. Refere-se a situa9白o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alneas 'a' a 'd' do par白grafo ロ  nico do art. 11 da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certid白o est自  condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet.n一  s 
erderecos くnttcHb.gov.br> ouく鰍p:[vmM'pgfn.gov.br> 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 13:38:49 do dia 30/03/2020 <hora e data de Brasilia>. 
V白lida at6 26/09/2020. 
C6digo de controle da certid言o: 7F4D.ITED.CC8E.6E13 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

臨Praparar p fliapara rnpro 

seNcos． 「ece忙a ．伯2ehda govbrISemcosIceけ田adCNDcmmasegMaIResukadosegvaasp?app=cNDCo刊mlaSegVIa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  077/2019, 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 publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Legislativa, do estado de calamidade pablica dos municipios baianos integrantes da 
relac白o constante no Anexo ロ  nico deste Decreto 

Justificativa: 
Justifica-se atraves 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 Assembl白ia Legislativa, do 
estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da rela"o 
constante no Anexo u nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a"es de combate ao 
COVID-19 

Gabinete do Prefe' :, 20 de julho de 2020. 

Leandro』ajo 119 ascarenhas 
to iviiqiicipai 

29TURA fl MUNICIPALPooes 
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ustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 oramentria com a lei Or9ament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Oramentaria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser白  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - 
COVID-1 9 

Po96es, BA, 20 de julho de 2020 

Atenciosamente, 

2PUPIITUA fl MUNICIPAL?ooes 
ター叫4叫山”貢・P・”ノ  

Praa da Bandeira. 02 Centro - Po9es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



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 atribui6es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saude, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  077/2019, 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 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 o nico deste Decreto. Solicita an白lise e 
parecer tcnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como 
justificativa: Justifica-se atraves 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 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl6ia 
Legislativa, do estado de calamidade poblica dos municipios baianos integrantes da 
rela9白o constante no Anexo ロ  nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 

COVID-19. Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e 
deferimento, referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  059/2020 FMS. 

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

Gabinete do Prefei 20 de julho de 2020. 

Leandro 'joM紫響nhas 

PPRUIITURA fl MUNICIPAL?ooes 
4ら・・”“山戸m ・戸‘”ノ  
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・l GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 1 

CNPJ 

29.087.649/0002-54 

RAZAO SOCIAL 

CARLOS ALEXANDRE SILVA 

INSCRIAO ESTADUAL 

145.783.372 

Emiss言o: 22/07/2020 17:33 

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

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

Certid'o N':' 20202101244 

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

presente certid自o Positiva o efeito de Negativa 

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

232115.0016/20-7 - lmcial/PARCELAMENTO 

Esta certid自o engloba os d'bitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros d'bitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 22/07/2020, conforme Podaria n。  918/99! sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
e missa o. 

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

S 
Vlida com a api'esenta9'o conjunta do carto original da inscri"o no CPF OU no CNPJ da 

Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda. 

P O 一 l山 l 	 Reにe巾山ioFspeciaLzpt 

● 
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CERT工DAO NEGATIVA DE D豆BITOS TRABALH工STAS 

Nome: CARLOS ALEXANDRE SILVA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 29.087.649/0002-54 
Certid巨o n。  : 10383117/2020 
Expedi9ao: 06/05/2020, a s 13:08:21 
Valュdade: 0ユノ1ユノ2020 一  l80 (cen七c e oュ七en七a) dュas, coェ比ados da data 
de sua expedi9言o. 

Cer七mca-se que CARLOS ALEXANDRE S工LVA (MATR工Z E F工L工Aェ5), inscr比o(a) 
no CNPJ sob o n。  29.087.649/0002-54, N O CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas - 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluqao 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 
anteriores さ  data da sua expedi9ao, 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certid言o condiciona-se a verificaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工nterne七  (ht七p ：ノノwww ．七 5七． jus .br). 
Cer七idao emi七ida gra七ui七amen七e. 

mFORMA尊O ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
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 
recoihimer比os previdenciarios, a honor巨rios, a cus七as ' a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Con仕ssao de Conciliagao Pr via' 



0610712020 	 Consulta R・gualdade do Empregadcf 

e ai ania S. 
Certificado de Regularidade 

do FCTS ・ OW 

InscrI''o: 29・ 087.649/0002-54 
Raz'o SocIahcARLOS ALEXANDRE SILVA ME 
Endereo: PC MONSENHOR HONORATO 366 / CENTRO I POCUtS I UA / 4b1り0一UUU 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuiら‘o que lhe confere o Art. 
7. da Lei 8.036. de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
enpresa acima identificada encontra-se em situa'5o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

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

Validade:27/06/2020 a 26/07/2020 

Certifica戸o N mero: 2020062703424086448644 

Informa戸o obtida em 06/07/2020 15:09:18 

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

艦糾・“、・」加・、開IM"V●・’"h“叫hJ""“×・mMaE・”ptegada・」‘ 
	 ill 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

● 

PARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sa丘de. 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no0059/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME, para a inclusao de Atividade/Projeto especifico de combate ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no059/2O2OFMS, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atravs da Secretaria Municipal de Sade e a Empresa 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, para a inclus五o 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 situa96es que ensejam modifica9ho da rela車o juridico- 
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 altera車o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza9ao por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza恒o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 ent5o praticadas exigem a expedi9言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 
or9ament'rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera95o do mesmo, 

Pa. da Bandeira02 - Centro.Po加eslBa - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5805 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
にブ電・く」  ESTADO DA BAHIA 

tIDES ti LflQ 

podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza9ao das altera96es 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. 61, par自grafo 丘  nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracterstica da apostila 6 que n豆o ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anuencia, 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 relevancia sobre 
as quais 6 rgao poder自  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 or9amenthria ao contrato de n丘mero 059/2020. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a fritura despesa 
j quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei n。  8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como cl自usula 
necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correra despesa, com 
indica9ao da classifica車o funcional programtica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos cr6ditos or9ament'rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razo'vel interpret-la como uma "modifica9五o", de modo 
exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 
dellineados opino pela possibilidade de realiza 五o do termo de 
apostilamento ao contrato de no059/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 21 de julho de 2020. 

Pa. da Bandeira,02 - centro-Po‘凸eslBa - Fone(77)3431 ・5500 - Fax (77)3431・5605 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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 POC6ES, 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 Araujo Mascarenflas, rreieito Municipal, aenominaao 
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 no 077/2019, 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 acrescentar uma 

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - ODD, 
para fornecimento de material de limpeza e descart白veis em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude deste Municpio, conforme descri加es do Preg白o 
Presencial no 077/2019, 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 publica9o 
deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Leaislativa. do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes 
da rela9白o constante no Anexo unico deste Decreto, contorme aescri9oes ao 
PREGAO PRESENCIAL 077/2019. 

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

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2:068 - Enfrentamento da Emergさncia em Saロde ー  
COVID-1 9 

t PRtFtITUA fl MUSCPAL?ooes 
4・‘一・ロ・“""o floodノ  

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



War 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

~ 
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser自  a partir 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, 
Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PPREFEITURA6 MUHICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 - centro - Poc6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431・5820 
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縄 	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 atribui6es legais informa que 

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

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

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

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

material de limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

deste Municipio, conforme descri6es do Preg白o Presencial n。  077/201 9, 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 Assemblia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos municipios baianos 

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

contrato a concluir o processo e sua devida publica9白o com base na Lei n。  8.666/93 e 

Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do CONTRATO N。  

a 	059/2020 FMS. 

Gabinete do Prefeit・ , 2 de julho de 2020. 

Leandro' . jo,ascarenhas 
rjjto tviqncipat 

PPtIFEflUflA6 MUNICIPAL?ooes 
タOeflrctvdQ flu-a ・P・‘W 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 059/2020 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 material de limpeza e descartveis em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial no 
077/2019, de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s 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 Assembl白ia Legislativa, do estado de calamidade 
pロblica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no Anexo o nico 
deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se atraves do Decreto Legislativo no 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 Assembleia 
Legislativa, do estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a9es de combate ao 
COVID-1 9 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020 

足PREPEITURA fl MUNICIPALooes 
タpcnaeda戸・N ・戸”・ノ  

Pra9a da Bandeira. 02 1 Centro - Po9oes - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  059/2020 FMS, cuja dota'o 
acrescida ficou a seguinte 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - 
COVID-19 

Gabinete do Prefeit'., 2 de julho de 2020 

Leandro霜: jo.M4scarenhas 
r Eto iviunjcipai 

& POflITURA fl MUNICIPAl,?ooes 
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Pra9a da Bandeira. 02 1 Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 59/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SkJDE E A EMPRESA CARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito p"blico, 
com sede na situado na Pra9a da Bandeira, n。  02, Bairro: centro, Po るes-BA, FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001 -65, neste ato representado pelo um.0 Leandro 
Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPA O DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SA〕DE, inscrito no CNPJ soba n。  11.113.32410001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, n。 75, 

- - 	Bairro: Centro. CEP. 45.260-000. representado por Jorue Luis Santos Lemos. Secretrio MunicioM 
fl 	de Saude, doravante d enominacio, CONtRAI ANIヒ, e a empresa CAHLU, ALtAflIUKt 5ILVA- 

ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  29.087.64910002・54, com endere9o 
comercial PraCa Monsenhor Honorato. n。  366, Bairro: centro, Po96es・Bahia, CEP 45.260-000, aqui 
denominada CONTRATADA, com base na licita戸o na modalidade Pregao Presencial n。 077/2019, 
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 Fomecimento, mediante as clusulas e condi96es 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza e descartveis em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saりde deste Municrpio, conforme descn96es do Prego 
Presencial n. 077/2019. 

§ 1。 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi,o dos materiais objeto da presente licita 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 
川bnores a比era96es. 

§ 2 。 A presente contrata9ao est sendo formalizada de forma direta, por Modahdade Preg白o 
Presencialn。  077/2019, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 
2.1 A entrega ser parcelada semanal, conforme requisi"o do setor de compras/tesouraria ou pela 
autoridade superior, autorizando o fornecimento; 
a) De 01 dia, a partir da solicita戸o da Contratante do lote, semanal para os itens pereciveis; 
b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que esto no Termo de referncia e no termo de 

Aceita,o Anexo IX; 
c) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada; 
2.2 0 Regime de Execu9ao do presente Contrato 6 de Pre9o por item, em obedi6ncia ao Edital do 
Preg白o Presencial N。  07712019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri戸o, e' Lei Federal No 8.666 de 21/06/1993, e suas aftera加es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94; 

豊potes り  ~ ‘ I」  el 	 h 、  



30700 ・  Secretafla Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de Sa']de de Po96es  
10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaia de Sa"de 
10.301 .09.2.040 - Gest吾o das A6es de Aten"o B'sica 
10.304.09.2.042 ・  Gestho das A6es de Vigilncia em Sa"de 
10.302.09.2.044 ・  Manuten"o do Bloco MAC ・  M'dia e Ma Complexidade  

AtivldadelProjeto 

Unidade Orament言ria 

Elemento de DesI esa 3.3.90.30.00 - 	Material de Consumo 
一 ‘ 	 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
ron'' 	14 - TransfernSa de Recursos Fonte 

~ 

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

、  

a 

ク  

2.3 	A a"o ou omiss'o, total ou parcial, da fiscaliza9'o do contratante, n言o eximir' contratada 

de total responsabilidade na execu"o do contrato; 
§O nico O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados 

pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8・666/93 com as altera加es da 

Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA~ PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro 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 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 reals) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Prego Presencial N。・  
077/2019; 
4.2 0 pagamento efetivar-se-, 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 especifica96es; 
§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j' 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 emisso da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui9ao e/ou emiss言o de Nota de 

Corre9百o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n'o ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza戸o do valor con Iratuat 
4.3 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis; 
4.4 Os preos constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
equilIbrio econ6mico financeiro pela varia戸o do custo da produ"o - efetivamente comprovado 
pelo fabricante do produto ー  at' a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o 
art.65, letra Md' da Lei Federal n. 8.666/93. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr'o por conta dos recursos da Dota9白o 

Oramentria a seguir especificada: 

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONT$RrANTES 
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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白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n'o se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titub. nem mesmo ao de sobdariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuIzos causados' 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu9きo do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9ao ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu戸o do contrato; 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que' parte integrante deste Contrato; 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra戸o, em caso de rescis言o administrativa prevista no 

Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9'o do contrato, todas as condi加es de 

habilita9ao e qualifica9きo exigidas na licita戸o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  

8.666/93; 
6.1.8 comunicar' Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis aps a verifica9自o do fato e apresentar os documentos 

para a respectiva aprova"o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 

sob pena de n'o serem considerados; 
6.1.9 Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato; 
6.2 Entregar os itens conforme tento de referncia e Ata de Registro de Preos; 
Pargrafou nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal. referente 白  Divida Ativa da Uni白o e Tributos 

Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 
6.2 DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obrigaG6es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza,o do fomecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada; 
6.2.3 Poder a fiscaliza9'o ordenar a suspens'o total ou parcial dos servios, caso n'o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamaゆes que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

CLUSULA STIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a ap'ca戸o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a rqinsid6ncia na prtica do 
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ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san"es administrativas previstas na Lei 

Federal n。  9.784/99: 
7.1.1 Advertencia escrita, corn o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejurzos graves ao 

Municipio; 
7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n・。8・666/93 e flY 

10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina"es legais, garantida a prvia e ampla defesa 

em processo administrativo; 
7.1.3 A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, sujeitar白  

o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo corn a gravidade da infra き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 
obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convoca9ao; 
. 0.3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 
0,7% (sete d'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 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san加es previstas na lei; 
7.1.3.2 A muita, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser自  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
AdministraCao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
7.1.3.4 N●o tendo sido prestada garantia,a Administra9ao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tm carter compensatrio e o seu pagamento n巨o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra加es 
cometidas; 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspenso tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi加es legais citadas; 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para Ucitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou 
at' que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a 
punigao, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA Off AVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
8.1 A rescisao poder ser 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis'o imediata, 
com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera加es, sem 
prejuzo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 
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8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Pロblica, em caso de rescis首o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es; 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po加es, BA, a seu cfltrio exclusivo e a qualquer tempo rescindir 
o contrato mediante previo aviso 白  empresa contratada, com antecedencia minima de 30 (trinta) 
dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos pruizos a que a contratada n白o tenha dado causa e 
aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da rescisao; 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados da 
intima9白o do ato; 
8.6 Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9言o especIfica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9きo. 

CLAUSULA NONA - CONDIOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios, planos 
estatsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servi9os ou da Administra"o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 自  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 Nきo Ser 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 dvida em casos omissos. 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10・ 1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9言o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po9es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do presente Contrato. 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de 
igual teor e forma na presenga de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 
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JorgeりI肩Santos L・mo・  
Secretrio Municipal de Sa"de 

Contratante 
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DRlSILVA - ME 
EmpYKajcontrtada 

（譜し  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtJDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Po96es-Bahia. 14 de janeiro de 2020. 

Testemunhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No059/2020 EMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 059/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 059/2020 EMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 059/2020 EMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo IIm. o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A COPAKI1C1I'AりAU Lit) トUNUU MUrIIUIrAL Lit bAULJt, inscrito no 

	

a 	CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52. com  sede 自  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 

	

ー 	じtr. 452b0-000, representaao por L orena santos iviascarennas, secretaria I、II unicipai ae 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita,o na modalidade Pregao Presencial n。  07712019-EMS, 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 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  077/2019, 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. lo que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 

	

a 	orazo de reconhecimento. Dela Assembleia Leaislativa. do estado de calamidade oロblica dos 

	

ー 	municipios baianos integrantes aa reia9ao constante ao anexo unico aeste wecreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta 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 correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Oramentaria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID.19; 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada 6 Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Pogões-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 

	

11. 	
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 Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartáveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões do Pregão Presencial n° 077/2019, 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 

	

4 	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 às Wes de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusào dos 
recursos da Dotação Orçamenttria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

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

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 
10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

Atividade/Projeto 10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Enjegência em Saúde - 
COVID-19 	 I 

PPRIflTURA fl MUNICIPAL?oces 
2nociriencs. 
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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 

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

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
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 SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

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

● 詰驚器禦艦蕊票恕麟鷲漉 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 

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. 

11, 	
CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1 Permanece 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 contdbil. 

Po96es BA, 23 de julho de 2020 Pogões BA, 23 de julho de 2020. 

Leandrq44ajo P'Iascarenhas 
Prefei o 

Leandr aújo ascarenhas 
Prefeilo 

鱗質な C(9'stavo Correia Silva 
beiorし  oniaoiu aa r'reTellura 

eh° C 
ustavo Correia Silva 

S tor Contábil da Prefeitura 

4' 4 

Testemunhas: Testemunhas: 

1)  ノに）  
CPF: %ユ 31r'6.TA 、、 gt ぐ  

 

 

2  PPRIFIITURA fl MUHICIPALocoes 

It 	is UltA OPP MUNICIPAL oes 

 

Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pogões-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

PPRIFIFIURA fl MUNICPALwooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02一  Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

争“,胃ロ“""'r”ノ  
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 059/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 059/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA O DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 059/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCÕES COM COPARTICIptclo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICiPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14142.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo Ilm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA AU OU トUNUU MUNICIPAL Ut bAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o no 11,113,324/0001 -52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002・54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9ao na modalidade Pregao Presencial n。  077/2019・FMS, 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 condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  077/2019, que ser necess白rio acrescentar 
uma atividade/projeto nas dota加es 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 
orazo de reconhecimento, oela Assembleia Leciislativa. do estado de calamidade p"blica dos 
municipios baianos integrantes cia reiaCao constante cio Anexo unico aeste uecreto; 
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 correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg.ncia em Sa"de ・  

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

A PREFEITURA MUNICiPAL DE POÇOES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Arairjo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO 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, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com enderego comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, 
conforme descrigões do Pregão Presencial n° 077/2019, que sera necessario 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 Onico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 
10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

Atividade/Projeto 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 

Jornai Tribuna do Sertao ・  Edi‘自o disponivel no site www.sertaohoje.com.br/pubiicacoes  Jornal Tribuna do Sertão - EdiGão disponivel no site www.sertaohoje.com.bripublicacoes 
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Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

CLAUSULA SEGUNDA一  PRAZOS 
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 SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento comega a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Codigo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi6es 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 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自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 
4.1 Permanece 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ゆes BA, 23 de julho de 2020. Poções BA, 23 de julho de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF・ 	 CPF 

1) 	 2) 	  
CPF: CPF: CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0901-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE PRORROGA9AO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 05912020 FMS 

TERMO DE PRORROGA9AO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 
05912020 EMS, DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA CARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME. 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 059/2020 FMS 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 
059/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE pogõEs COM 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SACIDE E A EMPRESA CARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES ー  BAHIA, situada a Praa da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.20010001・65. neste ato reoresentado oelo llm.o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A じUPAKIICIPAりA() OU I-UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscnto no 
CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret台rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n. 
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endereo comercial Pra9a Monsenhor Honorato, no 366, Bairro: 
centro, Po9es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita'o na modalidade Preg自o Presencial n。  077/2019-FMS, nas disposi加es 
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 condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 
conforme descri"es do Preg'o Presencial no 07712019, que ser necess自rio acrescentar 
uma atividade/projeto nas dota"es no Quadro de Detalhamento de Despesas fica pelo novo 
Decreto Legislativo no 2440 de 29 de junho de 2020, em seu An. 1o que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9百o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 
municipios baianos integrantes da rela"o constante do Mexo O nico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 自  s a96es de combate ao COVID・19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da incluso dos 
recursos da Dota,o Or9ament自ria a seguir especificada: 
1.4 AtivldadelProjeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota"o oramentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Pogões-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACH3E, 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, Secretério Municipal de 
Satide,doravante denominado CONTFtATANTE, edo outro lado 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praça Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitaçâo na modalidade Pregão Presencial n° 077/2019-FMS, 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 PRIMEIFtA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartáveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, 
conforme descrições do Prep° Presencial n° 077/2019, que sera necessdrio acrescentar 
uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas fica 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 Onico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 
10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

Atividade/Projeto 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

    

 

Elemento de 
Despesa  

33.903000 - Material de Consumo 

 

   

 

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

 

    

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020 at o dia 28 de 
Setembro 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自usulas e condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

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

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

Leandro Araロjo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 
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