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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 132/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota叩es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material penso, 
solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo 
de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pOblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTIJA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

腐  

Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto NO 043/2017 

I P*EflTURA6 MUHCPAL?ooes 
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PREFEIlURA MUNICIPAL DE Pt)COES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 206/2020 

Ao Gabinete, 

Ref: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Sa自de, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaSOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO E HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ 14.433.455/0001-05, referente ao Prego 
Presencial n。  01 8/2020-SRP, cujo objeto 白  o fornecimento parcelado de material penso, 
solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, contrato este sob o n。  
I 32/2020・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 
(CO VI D・1 9) 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白  23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 合  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A9百o Or9ament白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 compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera"o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Jo',W1.d ・“itロ与 Lemos 
Se 】・ Municipal de Sml“山A写6es 



carenhas 
cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  exist6ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material penso, 
solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender as unidades, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es 
do Preg白o Presencial no 018/2020・SRP de acordo a necessidade atual, para processo 
de pagamento atrav白s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
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) 

Justificativa: 
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); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-1 9 

Gabinete do Prefeito iS de maio de 2020 

?PftLFEITURA fl MUNICIPALQ 	 Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Poes - Bahia - FONEWM (77) 3431-5620 
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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 or9ament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser自  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 ・  Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

Atividade/projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilncia em Saude 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ・  COVID-19 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transfer白ncia de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

k ーぐ  ぐ g恥  
y usiavo四「’-9 oiiva 

O eior uontaoir 
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響 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
篇鷲診 ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Sa丘de 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato noo132/2020FMS, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa SOLMEDI COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, para a inclusao de atividade / projeto 
nas dota中es no quadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto6 o 
fornecimento parcelado de material penso, solu96es parenterais de grande 
volume e correlatos para a Secretaria de Sa6de deste municpio. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no092/2020, oriundo do prego presencial n。  
032/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa 
SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, para a 

inclus五o de atividade / projeto nas dota96es no quadro de detalhamento de 
despesas (QDD), cujo objeto 6 o fornecimento parcelado de material penso, 
solu⑩es parenterais de grande volume e correlatos para a Secretaria de Sa丘de 

deste municipio. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 
estabeleceu expressamente as situa96es que ensejam modifica車o da rela車o 
juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi⑩es legais, 
6sabido de que hh a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

Pa. da Bandeira.02 - Centro-Po加eslBa - Fone(7fl3431 -3800 ・  Fax (77)3431-5805 
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W 5" LABOR 2 	Contudo, apesar da regra ser expressa no que aiz respeito a 

utiliza車o de termos aditivos, nem todos os eventos ocornctos no curso ue um 

contrato que afetam as condiぐ6es at6 entao praticadas. exigem a expeai9ao 

deste termo. O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8。  varia95o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualizaゆes, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condig6es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9ament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera95o do mesmo, 
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 丘  ltimo se ocupa da formaliza車o das altera中es nas cl自usulas 

contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento n五o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, paragrafo 6 nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h自  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, v-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota車o or9ament自ria ao contrato de n6mero 0134/2018. Como cediqo, a 
Administra車o 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/c art. 38, caput, c/cart. n6 da Lei no 8.666/93). 

P9a. da Bandera.02 - Centro-Po9oes/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431 -5805 
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軸 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 1 CENTRO - Po96es ~ Bahia ・ 

一 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 
w 	representaao peio iim・レ  Leanaro #raujo Mascarenrias, Freteito Municipal, denominado 

CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro   	I 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 
rNttFkLJ rrw.btruiAL w uiaiZuiu - SKF', resolvem celebrar o oresente 
apostiiamento, mediante as clausuias e condi6es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de deste Municioio. 
conforme descri96es do Preg'o Presencial no 060/2018, que ser necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de oaaamento 

a 	 atraves ao uecreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
W 	 Extraordinario por Excesso de Arrecada9白o para custeio das ac6es de 

entrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19I 
i・ ‘oenao que o presente [ermo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens 

iistaaos em anexo, especiticos 白  s aC6es de combate ao COVID-19 
1.4 /AS aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
aos recursos da Uota"o Oramentria a seguir especificada: 

1.4望viaaaeIProjeto:1u.122.oBao68 1 Enfrentamento da Emerg'ncia em Sade- COVID-19: 
I・5Sendo assim a dota9白o or9ament台ria passa a ser da seguinte forma 

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 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 
10・ 301.09.2.040 - Gestao das Ac6es de Atenc白o B白sica 

PoITUA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gesto das A96es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transferncia 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 n白o se computando os 
casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

● 票●器蕊思豊君鷺驚悪olusulas e condi6es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI96ES 
4・1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret自rios e Setor cont自bil 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PPIFIITURA6 MUNICPALwooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

parcelado de material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos 

para atender as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste 

Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a 

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

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

para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica 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 N。  132/2020 FMS 

Gabinete do Prefeito, e maio de 2020 

Leandro fl'jo Mas ・ arenhas 
Munici 'aI 

I PRIFEITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  13212020 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 - ODD, para 
fornecimento parcelado de material penso, solu96es parenterais de grande volume e 
correlatos para atender as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saude deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP 
de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefeit 0 de maio de 2020 

Leandr 	a自jo Mas ・ renhas 
ito Munic sal 

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

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  132/2020 FMS, cuja dota9ao 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade or9ament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

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

一 	10.301.09.2.041 - Gestao das Ac6es de Assistencia Farmac6utica 
W 	1U.ju4.US2.u4Z ー  iestao aas PL9oes ce vigiiancia em b auae 

10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 

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

Gabinete do PrefeP., O't de maio de 2020. 

● 

L PREFEITURA6 MUHICIPAL?ooes Pra9a da Bandeira, 02一  centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPkEFLITURA MUNICIPALwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 132/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 132/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTFtATO N° 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPA00 DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SACIDE E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

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。  
14242200/0001-65. neste ato reDresentado Delo IIm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAりAO Ut) l-UNL)U MUNICIPAL Ut bAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o no 1l,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
SaOde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaSOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。  14.433.455/0001-05, com endere9o comercial 白  Av. Lions 
Club,no 386A, Jequiezinho, Jequi-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg百o Presencial n。  018/2020-SRP, 
nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material penso, solu"es parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de SaOde deste Municipio, conforme 
descri96es constantes da Ata de Registro n。  042/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial 
n。  018/2020-SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de 
pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das a96es de enfrentamento de 
calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVI D-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 Dota弾o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg●ncia em Saロde - 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE P000ES - 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 Ara* Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaSOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 14.433.455/0001-05, com enderego comercial 	Av. Lions 
Club,n° 386A, Jequiezinho, Jequié-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregáo Presencial n° 018/2020-SRP, 
nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrigões constantes da Ata de Registro n° 042/2020, referente ao Edital Pregão Presencial 
n° 018/2020-SRP,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 listados 

em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusdo dos 
recursos da Dotação Orgamentária 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 orgamentária 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 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde 	- COVID-19 

Atividade/projeto 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02- Receitas e Transferência de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 
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Leandro arenhas 

ゾし／  ぐ 1秘4p 
ustavo Correia Silva 

Setor Contbil da Prefeitura 

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI96ES 
4・ lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po"es BA, 07 de maio de 2020 

Testemunhas: 

1)  一、  」 	 2)  一工二）  
CPF 気ヲ I096!9sqら 	CPF 8ユ・ oらら、、gに  

D置'tu"tthMU$ICIPALac 



1 10 PACOTE 

24 10 PCT 

25 10 UND 

26 10 UND 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 111.113.324/0001-52 

Abaixador de lingua, madeira, descart白vel c/lO0 unidad: ISTILO R$ 6,00 R$ 60,00 

Avental descart白vel pote cIlO unidades DEJAMARO R$ 62,40 R$ 624.00 

Almontolia. 250 mL, cor 自  mbar J PRO LA B R$ 5.10 R$ 51,00 

Almontolia, 250 mL, transparente JPROLAB R$ 5,10 R$ 51,00 

12 	Rolo 	Papel grau cirrgico 12 cmx 100 m 

10 	Rolo 	Papel grau cirrgico 15cm x 100 m 

Rolo 	Papel grau cir自rgico 35cm x lOOm 

Juliafl 
5et 

tt4t1-Oてーョ‘tino いドPosャ叱Amかや  S 

，。  cDN丁“や Iー  ー  ー  ー  

HOSFLEX R$ 80,01 R$ 960,12 

HOSFLEX R$ 98,00 R$ 980,00 

HOSFLEX R$ 280,00 R$ 2.240,00 

daふlv' 
eIro 
tide 
0 

111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

?O A6芭S 

 

Pra9a da Bandeira ] 02 - Centroー  Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 13212020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 132/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAuDE E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTFtATO N° 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBFtAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE Sid:11)E E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
l&242.20010001-65. neste ato reDresentado Dabo IIm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAGAO DO FUNDO MUNICIPAL Ut SAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CER 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaSOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。  14.433.455/0001-05, com endere9o comercial 自 A y. Lions 
CIub,n。  386A, Jequiezinho, Jequi-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP, 
nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8・ 883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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 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, Secretbrio Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaSOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA , pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 14.433.455/0001-05, com endereço comercial 	Av. Lions 
Club,n° 386A, Jequiezinho, Jequié-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTFtATADA, com base na licitação na modalidade Pregdo Presencial n° 018/2020-SRP, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

e 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material penso, solu96es parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es constantes da Ata de Registro n。  04212020, referente ao Edital Preg白o Presencial 
n。  018/2020-SRP.que ser necessrio acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de 
pagamentoatrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de 
calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID・19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrigões constantes da Ata de Registro n° 042/2020, referente ao Edital Pregão Presencial 
n° 018/2020-SRP,que sera necessario acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de 
pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 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 adstnto somente aos itens listados 

em anexo, específicos as ações de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrã'o 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 Saki° - 

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

Unidade 
orçamentária 

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

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02- Receitas e Transferência 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 nao 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. 

CL USULA 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自rios e Setor cont白bil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 ' CPF: 
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MUN1IP1O 
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28 de Maio de 2020 

63 一 Ano 一 No 802 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

63 - Ano - N° 802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 132/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTFtATO N° 132/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO CONTRATO N. 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTFtATO N° 
132/2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogotiEs COM COPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA SOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada 白  Praa 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 representado pelo llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO 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 a empresaSOLMEDi 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa jurldica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n。  14.433.455/0001-05, com endere9o comercial 白  Av. Lions 
Club,n。  386A, Jequiezinho, Jequie-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg含o Presencial n。  018/2020-SRP, 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi"es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento parcelado de 
material penso, solu"es parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme 
descri96es constantes da Ata de Registro nロ  042/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial 
n。  018/2020-SRP,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota"es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de 
pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n. 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de 
calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (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百o por conta da inclus百o dos 
recursos da Dota"o Orament自ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1O.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de ・  

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secreted° Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaSOLMEDI 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ n° 14.433.455/0001-05, com endereço comercial 	Av. Lions 
Club,n° 386A, Jequiezinho, Jequié-Bahia, CEP: 45.206-020 aqui denominada simplesmente 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregao Presencial n° 018/2020-SRP, 
nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento parcelado de 
material penso, solug,ões parenterais de grande volume e correlatos para atender as 
unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições constantes da Ata de Registro n° 042/2020, referente ao Edital Pregão Presencial 
n° 018/2020-SRP,que sere necessario acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de 
pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Credito 
Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de 
calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

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

Unidade 
orgamentárla 

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

Atividade/projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.364.09.2.042 - 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 Transferência de Impostos 
14- Transferência de Recursos 

P畔o畿  
’・ー‘~・”一！  
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Rua: Cardeal da Silva, n。 75. ceniro, Po'6es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua Cardeal da Silva, n° 75. centro, Poreões-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 



Di'rio Oficial do 
MUNIWPIO Po96es Quinta-kira 

28 de Maio de 2020 
64-Ano -No802 

PREFEiTURA MUNiCIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLUSULA SEGUNDA~ PRAzos 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 

e de acordo com as solicita"es da Contratante n百o se computando os casos previstos no 

artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro 

CLUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais dausulas e condi加es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

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

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 

Rua: Cardeal da Silva, ri' 75. centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 Pじ華範畿  
4・ー“,ー”・”ノ  



競  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E DIVIDA ATIVA DA UNIO 

Nome: SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 14.433.45510001-05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer' dividas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,e certiticadO que 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exinibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n。  5.172・  de 25 de outubro ae iりoo ー  

Cdicio Tribut自rio Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina SUd 

desconsidera9白o para fins de certifica9白o da regularidade fiscal, ou ainda nac venciaoS; e 

2. constam nos sistemas da procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) d白bitos inscritos 

em Divida Ativa da Unio (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. Thi 00 LiEN, 
ou aarantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos 
de execu"o fiscal, ou objeto de decis吾o judicial que determina sua desconsldera9ao para Tins 

de certifica9白o da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certid白o 

negativa. 

Esta certid白o 白  v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rqaos e fundos p"blicos da administra9白o direta a ele vinculados. Hetere-se a situa9ao ao 

suieito nassivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui9oes sociais previstas 
nas alneas 'a' a'd' do par白grafo" nico do art. 11 da Lei nu S・212, de 24 clejuiflo oe iwi. 

A aceita戸o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na lntemet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov・br> 

S 	Certid白o emitida aratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
ー 	Emitida 白  s 06:12:46 do dia 20102/2020 <hora e data de Brasilia> 

V自lida ate 18/0812020. 
Cdigo de controle da certid白o: AFO3.2BSE.B894.02D9 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 



CNPJ 

14.433.455/0001-US 

RAZ O SOCIAL 

SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAl. MEDICO E HOSPITALAR 

NSCRIAO ESTADUAL 

010.656.309 

I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss'o: 09/03/2020 08:50 

Certid五o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

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

Certid自o NO:O 20200761821 

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

Esta certid言o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  i自 nexistncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

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

Emitida em 09/03/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

V自lida com a apresenta"o conjunta do cart自o onginal de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

P叱Ilia I tic I 	 恥に七rtidaoNcgativa甲l 



D6/0412020 1630 

轡鷲驚響E JEQUnaszinho. 878/000 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO ・  CONTRIBUINTE 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO  

Nome 
SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ・  ME 

Endere9o 
AVENIDA LIONS CLUB A JEQUIEZINHO 

Municipi 

JEQU伯  

CNPJ/CPF 

.4・433・455/0001妬  

Inscri9言o Municipal 

0014860 

Estado 

BA 

Data Emiss自o 

06/04/202 0 

Cbdigo de controle da certid白o: 4078460426 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 

acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que no constam pend白ncias referentes ao im6vel 

especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SEM) e inscri96es em Dvida Ativa 

do Municipio junto 白  Procuradoria-Geral do Municpio (PGM). 

Esta certid自o refere-se exclusivamente 白  situa9ao do contribuinte no 自  mbito da PGM e SFM. Vlida at' 05/07/2020. 

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

Certifica戸o Digitai: 4078460426 



」 7 33:2020 Consulta kいqii'ac'dade do Lrnpreyado' 

(erl市eado de Regularidade 

do FG1S - ('RF 

Inscri'ao: 

Ra zao Social:と O ト‘トい l し O！、井 RI:に」トく十 PRE 、  rN 八（ Ai) OP MAl LRIAL frILL) E: HつSR 

Endere'o: 	八v“に IN S しL:E '8し A IEQし」正ZINil () 圧QUE/BA/45236 い2り  

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui 白o que lhe confere o Art 
7, da Lei 8.036, dc 11 dc maに de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identrfrcada encontra-se em situaC合o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer ddbitos referentes a contribuioes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigac6es com o FGTS 

Vatidade:17/03/2020 al 4/07/2020 

Certifica'ao N"mero: 2020031704062413355435 

Informagao obtida em 2 7/03/2020 15:32:07 

A utilizaぐao (leste Certifcado para os f;ns previstos em Lei esta 
condicionada a verifica(ao de autenticidade no site da Caixa 
www.caixa.gov.br  



CERTェDAO NEGATェVA DE D自BmOS TRABALHェSTAS 

None: SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.433.455/0001-05 

Certidao n。 : 192479098/2019 
Expedi ao: 18/12/2019, a s 09:49:29 
Validade: 14/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedicao. 

Certュnca-se que SOLMEDェ  COMERCェO DE MATERェAL MEDェCO E HOSPェTAェみRLTDA 

(MATRェZ E FェLェAェ5), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  
ユ4.433.455/0001-05, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certュdao enlュ七ュda com base no a工七 , 642-A da Consolidaこao das Leユs do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao s言o de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 

an七erlores A data da .sコa expedュ Cうo. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relac且o 

a todos os seus es七ahelecimen七os, ag邑noユas ou filiaユ5. 
A aceitaCao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工nternet (h七七p ：ノノwww. 七 s七．コus.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMACAO ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e jurldicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigaC6es 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou en 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de ConciliaCao Pr白via. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

CONTRATO No132/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPAAO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE PO9OES E A EMPRESA SOLM 望  
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
HOSPITALAR LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES (BA), estabelecida 自  Pra9a da Bandeira, n二02,99？豊

鴛潟器畿
no CNPJ S

S. Prefeito認器罷謂麗1-65,PART昂誌訟e器S嵩龍ず謂極黛買i 

● 燕綴薫鷺驚麟難難I購議灘  
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa juridica de direito privaao, inscriTo FiO LdNr.Jui 
14.433.455/0001-05, com endere9o comercial 白  Av. Lions Club, n。  356A, Jequiezinrio, ,Jequie-banla, 
CEP: 45.206-020, aqui denominada CONTRATADA, com base na Iictta9aO na mooauoaue rreyau 
Presencial n。  01 8/2020-SRP, nas disposi6es da Lei Federal 8・666 de Z1 ae junno ae iwi e aiieraua 
pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, meaiante as ciausuias e 
condi96es seguintes 

曾課器誉紫雛。 隠認昭trato 。 Registro de Pre9os para o fornecimento parcelado de 
material penso, soluc6es parenterais de grande volume e correlatos para atender as unioaaes, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri9oes constantes aa Ata 

de Registro no042/2020, referente ao Edital Pregao presenciai w uiwzuzu-りrcr 
S lO A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrescimos ou 
supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9白o, de ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  5・666/93 com suas uiteriores 

alterac6es 
a 	6 2。  A D resente contratac白o est sendo formalizada de forma direta, por Modaitaaae rregao 

W 	Presencial n 01 8/2020-SRP, com base no, ao art. ii, cia L ei nv 1 U・DZUIUZ 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de pre9o unit自rio, em obedincia ao Edital do 

Prego Presencial N' 0l8/2020-SRP e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri9ao, e a Lei Federal N。  5.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  5.883/94 

b) A a9白o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximira contratada de 
total responsabilidade na execu9ao do contrato 

a' De 05 dias, a partir da solicitaC百o da Contratante 
b) Na entrega dos medicamentos e material, dever白o ser apresentados registro aa /kNvibA, aas 

mesmas marcas apresentadas na proposta 
c) Na entrega referentes aos lotes 20 e 22 medicamentos de aten9白o b白sica, deverao ser realizados 

de diariamente no setor de Assistencia Farmac白utica, prazo m白ximo de entrega 24 horas, conforme 
solicitacao do Contratante em poucas quantidades 

6 10 o recebimento definitivo do obieto deste Contrato, sO se concretizara apOs aaotaaos peia 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis a ・b硬/93 com as aiterq'o9s aa Lei 
8.883/94‘ 	 ノ 

嵩P讐 ,S Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es・BA, Fone 

戸  

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・52 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE poçõEs 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CL USULA QUARTA - PRE9O, CONDI96ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial 
no. 018/2020-SRP e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro 
4.2 0 pagamento efetivar-se-白, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi9白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白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 20 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento ser自  imediatamente devolvido para substitui9百o e/ou emissao de Nota de Corre9百o, 

a 	ficando estabelecido aue esse intervalo de temoo nao ser白  considerado cara efeito de aualauer 
w 	reajuste ou atuaiiza9ao ao vaior contratuai 

4.3 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poderao sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia9百o do custo da produ9百o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d''da Lei Federal no8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato será até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregão Presencial 
n°. 018/2020-SRP e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-a, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especificações; 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado já 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 será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Corregão, 

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

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Or9ament白ria a 
seguir especificada 

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

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

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

Par白grafoU nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
II. Prova de reaularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, reterente a uvicia Ativa aa uniao e 

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

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

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

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
ftl.2 A CONTRATADA ser自  leaal e financeiramente respons自vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9ao deste contrato, pem como, peios a'tcargos 
trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros tins,'a eles. nao se vinppenao a 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, pem como, pelos &cargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros finsia eles não se vin 	ndo a 

S • 

Pじ，6醜  !POW Rua: cardeal da Silva, no75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poodes-BA, Fone: (77) 3431 
2 2 

    



P646醜  “ ア  ーTーー’ Rua じameaI da 5"va' nr Ib CemO‘ドOCOeS・bA. トone 【 IIl J4Jl・4Jbu 	I Rua: cardeal da Silva, n 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-435Q 

響  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・52 

CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impercia 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白  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666193; 
6.1.7 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi"es de 
habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9百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 for9a 

一 	maior, dentro do Drazo de 2 (dois) dias ロ  teis aD6s a verificac百o do fato e aDresentar os documentos 
w 	para a respectiva aprova9ao, em ate り  c,cinco) aias consecutivos, a partir aa aata ae sua ocorrencia, 

sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.2 DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser白  por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder a fiscaliza9ao ordenar a suspens百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 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, at o quinto dia ロ  til do m6s 
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 
assinatura, conforme art. 61,§ 1o da Lei no8.666/93 e suas ulteriores altera96es; 
6.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as provid白ncias que lhe 
parecem cabveis e anotar os fatos ou observa96es cujo registro se fa9a necess自rio; 
6.2.6 Os pre9os registrados sero publicados no Dirio Oficial do Municipio; 
6.2.7 Emitir autoriza9ao para aquisi 白o dos materiais e produtos 

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

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

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

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

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

7.4 Suspens百o nos prazos abaixo definidos: 
a) de at白  12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no 

白  mbito da Administra9白o Pロblica Municipal; 
bi susoens白o de at白  12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato.Ia deoender do omiu izo 
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causado 白  Administra9自o Pロblica Municipal; 
c) n百o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

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

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

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

danificado: multa de 20% 
7.5 Declara9白o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9昏o Pロblica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4. 
7.6 A suspens白o tempor自ria do fornecedor cujo contrato com a Administrac白o Publica Municipal esteia 
em vigor, impeaira o mesmo de participar de outras licitaC6es e contrataC6es no 自  mbito do municipio 
ate o comprimento cie penalidades que lhe toi mposta 
7.7 Declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra9ao Pロblica Municipal, 

一 	enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic含o ou at aue seia oromovida a reabilitaco 
, 	perante a propria autoriaaae que apiicou a penaliaaae, cue sera concedida semore cue o contratado 

ressarcir a Administra9白o pelos prejurzos resultantes e depois de ocorrido o orazo de nenalidade 
aplicada 
7.8 As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias 
ou ser白o deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento. ac6s nrvio Drocesso 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou. ainda, cobradas iudicialmente. a critrio 
da Secretaria Municipal de AdministraCo 
7.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever recolher a 
multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou resnonder nela sua 
diferen9a a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos cela Administrac昏o. ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do arau 
aa intra9ao cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra C百o P自blica Municioal 
nao impeainao que a Aciministra9ao rescinda unilateralmente o contrato 
7.11 As san96es prevista no item 08 deste edital s白o de compet白ncia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administra9白o, permitida a delega"o para a sanc自o prevista no sub-item 8.4 facultada a 
aeTesa cio interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
7.12 Os danos e prejurzos sero ressarcidos a contratante no prazo m白ximo de 48 (cuarenta e oito) 

~ noras, apos previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da 
w noirnca9ao aaministrativa a じontratada, sob pena de multa. 

713 Nenhuma san9白o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que prev白  defesa pr白via 
ao interessaao e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo 

CL USULA OITAVA . DA RESCISAO 
8.1 A inexecu9白o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis白o, observadas, para tanto,a s 
aisposi9oes cia se9ao v, じapitulo Ill das Lei n。  5.666/93 com suas ulteriores alteracoes 
o.z /A rescisao poaera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis no 10.520/02 e no8.666/93 
8.3 Quando a rescisao ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n。  8.666/93, 
sem que haja culpa da contratada, ser白  esta ressarcido dos oreiuzos reaularmente comnrovadns OuR 
houver sofrido 
8.4 0 presente contrato poder ser rescindido pelas situac6es previstas no art. 78. da Lei Federal n。  
8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter todas as garantias previstas no art. 77. da lei em 
re伯陣ncia 
Par自grafoO nico: No caso de rescis白o deste Contrato, a Contratada receber anenng o n一 nコm, to 
relativo ao nhietn fnrnAr.idr 白 Cnn十r2十2fl十0 

置堕鷺弾 
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CLAUSULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 
9.1 Serao de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas virios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9白o deste Contrato, 
quando necess白rio por convenincia dos servios ou da Administra9ao, respeitados os limites legais e 
os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9ao, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 Nao Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As importancias devidas pela Contratada ser自o cobradas atrav白s de processo de execu9ao, 

一 	constituindo este Contrato titulo executivo extraiudicial, ressalvada a cobranca direta. mediante 
w 	reten9ao ou compensa9ao ae creaitos, sempre que possivei 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
11.1 As import白ncias devidas pela Contratada ser含o cobradas atrav白s de processo de execu9ao, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9ao ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possvel 

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

Po96es-Bahia, 06 de abril de 2020 



F 


	Page 1

