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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

a 

a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 092/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta9白o de servios 
grficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Pregao Presencial n。  032/201 9, 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 pOblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19) 

ALJTUA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

劣  

Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

L'PRIFEITIJRA fl MUNICIPALwooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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1'REFEII'URA MUNICIPAL DE FOWLS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11一113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Ofcio 196/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITA9AO  

Solicito que se providencinscrito no CNPJ 11.113器調ilamento do-52 e a em認黙謂臓協do MuDST鼎ai deGR識e,E 
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n。  10.644.568/0001・07, referente ao Pregao sob 
n。  032/2019, cujo objeto 白  o fornecimento e presta9ao de servi9os grficos em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, contrato este sob o no 

. 
Cr白dito Extraordin自rio porExcesso de Arrecada9白o no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade publica 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 sera adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova Ac白o Orcamentria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10・ 122・ 09・ 2・068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de- COVID-19 

Atenciosamente, 

● 



ascarenhas 
nicipal 

Leandro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existncia de recursos orament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta9ao de servi9os 
gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019, de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maia de 
2020: Que abre Cr白dito 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) 

Justificativa: 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecadacao para custeio das ac6es de 
entrentamento ae calamidade publica decorrente do Goronavirus (COVID-19' 
benoo que o presente I ermo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefeito 05 de maio de 2020. 

PPREFEITURA MUNICIPALwooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 centroー  Po6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

'oerwaw らpzr ・ p000/ 

 



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自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 
OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo 

S 	Unidade Orcament自ria 30700 - Secretaria Municioal de Saロde 
uiu'ui - i-unao iviunicipai ae bauae de Fo9Oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o B自sica 
10.301.09.2.041 - Gestao das A96es de Assistencia Farmac白utica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigil白ncia em Saude 
10.302.09.2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M6dia 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 
3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transfer6ncia de Recursos 

● 
Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

r～、  ノ 	 ‘ノ‘ 

5〈加何ノ、了 ん低  

【 jtusiavo uorreia ど  iiva 
Setor Cont白bil 

?I 	PRIFEITURA 	MUNICIPALOOC$ 	Praa da Bandeira, 02 - Centro - Poes - Bahia FONE/FAX (77) 3431-5820 	、  
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ca ren has 
'pal 

Leandro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es ・  BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saude, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta9白o de 
servi9os grficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Edital Pregao Presencial n。  032/2019, 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白rio por Excesso de Arrecada9o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), solicita an自lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao 
Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-1 9); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9白o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  092/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em conson白ncia. 

Gabinete do Prefeito' 'e maio de 2020 

PPflFIITURA6 MUNICIPALwooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centroー  Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
ニュ i=-一  ESTADO DA BAHIA 

pARECER JURDICO 

ORG O: prefeitura Municipa' de Po96es / Secretaria Municipal de Sa自de 

● 難鷲難 
 

Versci o nresente parecer acerca da regularidade do Termo de 

anngti1imento ao contrato n。092/2020, oriundo do prego presencial no 

032/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa 

〔象AFIMAx INDbsTRIA E GRAFI（】A E sERvI -〔象AFIMAx INDbsTRIA E GRAFI（】A E sERvICos uPA'Para a' -GRAFIMAX INDbSTRIA E GRAFICA E SERVICOS LIDA, para alnciusau uビ  
atividade / projeto nas dota96es no quadro de detalhamento讐  uespesas 

(ODD), cujo objeto 6 o fornecimento e presta9ao de servi9os grancos para a 

Secretaria de Sa自de deste municipio, conforme DECRETO municipal n io, ue 

os de maio de 2020, que abre cr6dito extraordin ario ..p or excesso ue 
arrecada9o para a96es de enfrentamento de calamidade publica cecorrente uo 

Coronavirus. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 daー  Lei~ n. 1 8・666/93 

estabeleceu expressamerite as situa96es que ensejarn moclitica9aO aa reiaao 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas cisposi9oes legais, 

Pa da Bandeila02 -. Centro-Po9OesIBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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嵐PREFEITURA MESTADO DA BAHIsabido de que h器L DE POESue toda e qualquer alterao 

promorealiza農器謂trunda e器5 contratuais firmadio de termo aditivo篇
Ia
alt器istraauni! ate旨ejaou 

consensual, em regra, exige-se sua formaliza9ao por termo aultivo 

Ctermosafetam蕪蕪蕪 ser expressa no qeventos ocorridospraticadas exigem鷺鷲鴛  

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: (...) 

§80 varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentdrias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n五o caracterizam alteraao do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra9ao de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este6 ltimo se ocupa da formaliza車o das altera戸es nas clusulas 
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, paragrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h自  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 relev合ncia sobre 
as quais 6 rgao poderh decidir independentemente da anuencia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v6-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota車o or9ament白ria ao contrato de n自mero 0134/2018. Como cedi9o, a 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

く  

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
t 

	;0L J 	ESTADO DA BAHIA
Administra o tern dever de apontar recurso que fara frente a 

futura despesa ja quando da instaura車o do processo administrativo licitat rio 
(art. 7S, 2e, III, c/c art. 38, caput, c/c art. n6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licitaq6es, prev como cldusula 
necess自ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr白  despesa, com 
indica9ao da classifica車o funcional program'tica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos cr6ditos or9amentarios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razovel interpreta-la como uma ttmodiflca 五o', de modo 
exigir celebraぐ o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9ao do termo de 
apostilamento ao contrato de no092/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93. 

Enosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANNE MA&h MATOS 
ASSESSORA JURDICA - OAR/BA 51735 

P9a da Bandeira.02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 ・5800 - Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (7fl 3431-5820. inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 

e 	representaao peio iimy Leanaro A raujo Mascarennas, rreieito Municipal,oeno「1lInaoo 
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 disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
PREGAO PRESENCIAL n。  032/2019, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as clusulas e condi96es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  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 

a 	 atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
w 	 txtraorainario por txcesso de Arrecada9ao 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白  adstrito somente aos itens 

listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
dos recursos da Dota●o Or9ament白ria a seguir especificada: 
l・4Atividade/Projeto:1O・122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

・COVID-19; 
I・5Sendo assim a dota9ao or9amentaria passa a ser da seguinte forma 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 ・  Manuten9白o da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A加es de Aten9白o B白sica 

t 聾  fl MUNCJPAL 

タ・・ー・面”“ ・H”ノ  



趣 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gest白o das A96es de Assistencia Farmaceutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A加es de Vigilncia em Saロde 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho 
de 2020, e de acordo com as 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 DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"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白bil 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF: 

● 

t PUPEITURA6 MUNICiPAL?coes 
4・‘ー・4月“”血・戸・・・ノ  

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



I Ara'jo asearenhas 
P feito M icipal 

Lean 

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 Sade, j consultado o Setor Contbil e com base 

no parecer emitido pela Procuradoria Jurdica que deferiu para TERMO DE 

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

Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta o de servi9os gr自ficos em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es do Edital 

Pregao Presencial n。  032/2019. de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 

atraves do Decreto Municipal n。  lO de 05 de maio de 2020: Que abre Crddito Extraordinrio 

por Excesso de Arrecada9o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p"blica 

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

sua devida publicaao com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 

2020, oriundo do CONTRATO N。 092/2020 FMS. 

Gabinete do Pref・  o. ● 6 de maio de 2020. 

2PRUEITIJRA MUNICIPALocoes 
タ“ー．4．必”電．,“．ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICAいO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 092/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Jurdico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento e presta9白o de servios gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es do Edital Pregao Presencial n。  
032/2019, de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atraves do 
Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por 
Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 
publica 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"blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adestrito somente aos itens 
especficos a s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefeit 7 de maio de 2020 

Leandro 拍  jo Ma carenhas 
ref:ito Muni' ipal 

PPRIPEITURA fl MUNICIPALQooes 
Fーイ口月dら  pwaリ”・ノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9豆o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  092/2020 FMS, cuja dota9白o 
acrescida ficou a seguinte: 

Unidade Or9amentaria 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 - Gestao das A96es de Aten9白o B自sica 
10.301.09.2.041 - Gesto das Ac6es de Assist白ncia Farmaceutica 

S 	10.304.09.2.042 - uestao das Acoes ae Viailancia em b auae 
10.302.09.2.044 - Manuten"o do bloco MAU ・  Media e A ita uompiexiaaae 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - COVID・19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2020. 

Leandrot . jo.Mascrenhas 
r eie o iviunicioai 

I PEPITURA fl MUNICIPAL?OOes 
争ー・ロ”dら  PV'a 

Pra9a da Bandeira! 02- Centro - Po9るes - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

. 	TERMO DE APOSTILAMENTO 

● 

E PREFIITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 09212020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE 	PRESTA9AO 	DE 
SERVICOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVI9OS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431・5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65. neste ato reDresentado Delo IIm. o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, LUM A CUPAKIICII'AりAU 130 I-UNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o no 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saロde,doravante, denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaGRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa jur「dica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endereo comercial Av. Vit6ria da Conquista, n。  367, 
Bairro: centro, Po96es-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9百o na modalidade Preg白o Presencial n。  032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pre9os n。  47/2019, nas disposiゆ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白usulas 
e condi叩es seguintes 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE 	PRESTAÇÃO 	DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE pogs5Es COM 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDOSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BAHIA, situada a 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 Ara* Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÁO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaGRAFIMAX 
INDUSTRIA GFtAFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com endereço comercial Av. Vit6ria da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pregos n° 47/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e presta9白o de 
servi9os grficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg昌o Presencial n。  032/2019 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 pagamentoatraves do Decreto Municipal n。  lOde 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 publica 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-1 9; 
1・3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9百o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10・122,09.2.068 - Enfrentamento da Emergncia em Sa"de - 
COVID-1 9; 
1.5sendo assim a dotac白o orcament自ria nassa a ser da sentiinte fnrn, 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
servigos graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforrne 
descrigões do Edital Pregão Presencial n° 032/2019 que sera necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 06 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das 
agões de enfrentamento de calamidade pÚblica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotagão Orgamentaria a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota o r 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - 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 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Juridica 

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos r t 
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Testemunhas: 

ヲ ID9タタ5 し9 
1)CPF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Poゆes, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po加es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandr' A ajo Ma$carenhas 
Prefeito 

声-Gustavo Correia需  
Setor Cont自bil da Prefeitura 

2) ノ亮）  
CPF 与23 。 6% 、 '4 S' ぐ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 
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Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po加esー  Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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Quinta:feira 
28 de Maio de 2020 
42 - Ano - N° 802 Po96es Poções 

Dirio Oficial do 
MUN1IMO 
Diario 0 ficial do 
PAUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  092/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

TERMO DE APOS'IlLAMENTO AO 
CONTRATO N。  09212020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTA9AO DE 
SERVI9OSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDOSTRIA GRFICA E SERVICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14・ 242・ 200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.。  Leandro Ara"jo Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ soba 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, Secretrio Municioal de 
bauae,aoravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  emoresaGRAFIMAX 
,'wuo I nun .'nj、ri,n C arnvuu, Li LIA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
しP1ドJ SOD r' 1U・ b44・ bb8/0001-07,corn endere9o comercial Av. Vit6ria da Conauista. no 367 
bairro: centro, I-'o9oes-BA,ctF' 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA 
corn nase na licita9ao na modalidade Preg百o Presencial n。  032/2019-FMS e Ata de Reaistro 
ae rre9os n" 4I12019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de iunho de 1993 e 
aiteraaa peia Lei d・どどJIY4, resolvem celebrar o presente apostilamento,rnediante as cl白usulas 
e condi6es sequintes 

TERMO DE APOST1LAMENTO AO 
CONTFtATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTAÇÁO DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POOES COM 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAODE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDÚSTFtlA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada a Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Porsties-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 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 	empresaGRAFIMAX 
INDOSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com endereço comercial Av. Vitoria da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Preços n° 47/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e orestaco de 
servios gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municinic. confrma 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 Que ser necess自rio acrescentar;nin 
atividade/projeto nas dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo coma 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto MuniciDal no 10 de OS de 
maIo de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecadac'o Dera custeio das 
a es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavlru /CflVifl-i§\i 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente' aos itensistados 

em anexo, especificas 白  s a96es de combate ao COVlD-19: 
t3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos recursos da Dota9きo Oramentria a seguir especificada: 
1.4 	AtividadelProjeto:1o・122・  09・2・018 - Enfrentamento da Emergncia em Sa"de - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a dotacac orcampnfArjn n口ccn o cor da tan, .;a+,' 4a,,,., 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
serviços graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Edital Pregao Presencial n° 032/2019 que sera necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
malo de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadaçao para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade aka 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 Orçamentada a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a d 

Unidade 
Orsamentaria  

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 Aches de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestao das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 	  10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Sande - COVID-19 Elemento de 

Despesa  
3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

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

oe電  oes 
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Rua: Cardeal da Silva, n口 75, centro, Po9うes-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 



Di'rio Oficial do 

m鵬馴o Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
43 一 Ano 一 N' 802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAいO 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais d自usulas e condi"es estabelecidas no Contrata 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLUSULA TERCEIRA~ DAS DISPOSI9OES 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, par 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer d'vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 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 contabil 

Po96es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 ' CPF 

41",・・  ノ  
P賛  floCo醜  	' Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po6es-Bahia Fone. (77) 3431-4350 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 092/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N. 09212020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTA9AO DE 
SERVI9OSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDuSTRIA GRAFICA E SERVI9OS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES - BAHIA, situada 自  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 Araロjo Mascarenhas, Prefeita 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, inscrito na 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado par Jorge Luis Santos Lemas, Secret白rio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, eda outra lado 白  empresaGRAFIMAX 
INDuSTRIA GRFICA E SERVI9OS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endere9o comercial Av. Vitria da Conquista, n。  367, 
Bairro: centro, Po96es・BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9ao na modalidade Preg白o Presencial n。  032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pre9os n。  47/2019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clusulas 
e condi6es seguintes: 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇÕES COM 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GFtAFIMAX 
INDOSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - 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 SACIDE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Sairde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaGRAFIMAX 
!NM:ISTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com endereço comercial Av. Vitoria da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pregos n° 47/2019, 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 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e presta,o de 
servi9os gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme 
descri96es da Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadra 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 Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 

ー一 	aC6es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVlD-19: 
~ 

	

	1・1 benao que o presente lermo 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 correro por conta da inclusao 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; 
1.5Sendo assim a dotaCao orcament白ria passa a ser da seciuinte forma 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
servigos graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrigões do Edital Pregão Presencial n° 032/2019 que sera necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinério por Excesso de Arrecadação para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

411 

	

	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 Emergência em Saúde - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota 5o or amentaria assa a ser da se uinte forma• 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - 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 
3.3.90.39.00 — Outros Sent. Terceiros — R Jurídica 

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAいO 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
3.2 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, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

Si)CPF 	  
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競  

MINIST'RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERV1COS LTDA 
CNPJ: 10,644.56810001-07 

欝悲品裁『鼻青p気ao鷲二轟器。霊落品器ever 「  qua- apuradas曽監農畿ucclie: 

1. constam d白bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 

exiaibilidade suspensa nos termos do art 151 da Lei n。  5・ 172, de 2b de outuoro oe woo - 

C6diao Tribut自rio Nacional (CTN). ou objeto de decis白o judicial que determina sua 

desconsidera9白o para fins de certifica"o da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos: e 

2. n白o constam inscrig6es em Dvida Ativa da Unio (DAU) na Procuradona-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Contorme thspostc nos arts. 205 e 205 cc CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certid白o 

negatIva 

鱗愚鯛難鰐競騰 edian灘鰻議鷺欝器aoS 

ふalireas 'a' a 'd' dc pargrafo n:co dc art''da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceitac白o desta certid自o est condicionada a verifica"o de sua autenticidade na Internet. nos 

enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/P w.pgfn.goV.br> 

Certidao emitida qratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/1 0/2014 

Emitida 白  s 09:40:01 do dia 25/02/2020 <hora e cata ce b rasuia' 
V自lida at白  26/08)2020 
COd心口 de controle da certiaao: 4114・つ‘りし・003’・ロ000 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

・  



CNp」  

m.644.568/0001-07 

lHSこRに三O ESTADUAL 

りーり ’り7.466 

I 
貞A2 つ SOCIAL 

GRAFIMAX LNI)USTR!A GR&EICA E SERVICOS LTDA 

a 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRFT4RI4 114 F4ZFYD4 

Emlss三こ  e門 OうこGコgI 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 delI de dezembro de 1981 - C6digo 

Tribut自ro do Estado da Bahia} 

Certid言o N。:。  20201341579 

三02 こertii9 cadロコUe no constam ョt' a presente data pend白ncias de responsabilidade da pessロa fisica ロU jurtdica acima 
ria nt,fca riョ回ョtッョs ョロs tributes ョrim・nstr,rIr, pつ「 e stョ Secretョnョ 

三s注ニ三一こ三こョ flゴコbョ七mS Os SCUS estabekcmentコ5 cuanto inexistncia de debitロS. nc山引ye OS nscrltコsrョご筆こ三  
Atva こe こ口mロetncia da Procuradoria Geraldっ三stado, ressalvadロ o direito da Fazenda Publica do Estadロ da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriomiente 

Emitida em 07/05/2020, conformle Portaria n。  918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emlsseo 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:Iiwww.sefaz.ba.gov.br 

マ引 cョこコm ョ己ロreseri十己こ邑ロ Coiu吐a ニコ cart』o ロr'oirial de riscric言o no OP＝コ“nここN口」ロョ  
Secretョnョこ己只ecetョニeder討 do"fl! Stenつ  eョ Fazer,d己  



" 	Prefeitura Municipal de Po96es じ  コ 	pこADA BANDEIRA. 02 

一ENmo 一 pm'うER BA TEp 4526'000 

i~，」,”或て 
 こN口J'd2A220コ埠コ馴ー65 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS 

N mero: 000061!2020.E 

Nor. e/Raz台o Sodai: GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVI9OS LTDA-ME 

こ’Fに,ど、J 	 1O.644.56S/CoO1-C7 

Endere9。 	 54 AV VITORIA DA CONQUISTA, 367 

CENTRO PO9OES - BA CEP: 

ARU RAg言詳諮鴇
O DIREITO
ORMENTE. 営麟器農g譜篇黒器溜識EBN悪轟器艦農  

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIGIPIO 

Cbservacc 

山一一一ー一“一叫十女
✩ー********* *******+ * * ✩✩ー“一一ー“"'""“…＋"”…・士‘………“舎”一…** ************* ************** 

，ー青一＋一，，古士”，，✩去云“国一言吉“女一一，血“士ま”士“一，一一・,・・・・‘”士・“女・・一一・✩女山・”一‘”・・…・……““✩……＋”…ー✩“血一一一””✩＋‘言＋' 

”士”，✩“下す．“士ーー，”“士ー一去」＋血古★女去士書”✩士‘“，ナ‘女“去”…“…‘噴」………一・✩古✩まーー✩“…・“＋山ー✩……”✩“…………一一…盲云’＋士“' 

，ーー‘，",ー✩一‘'"""""""w"******************************
胃*** ********************************** 

Esta certidao tci emitida err 	19/03/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Municipal 

' Certid白o valida at':' 17/0612020 

Esta certd自o abrange somente o CFF/CNFJ acima identificado 

Codigo de controle desta certid白o: 9700004623690000359848090000061202003190 
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こerrEdらo em加ae鳳rorucamente via mernet. A aceita"o desta こertidao esta condicionada 自 verifica9白o ロe sua 
autenticidade na Internet. no endere9o e鳳rうnico 
-ltps://oocoes.saatri.com.br. Contribuinte/Outros - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade 

二伯ri 巨っ  コ」omo’ ーョsLro つ  I Or,n ondまrr, ;oIIro吃 octo ,-lrir'i mon加  

こ一F!C’ど七  

Endere9o 

impressこ  em 一 gに3ロ二2こ「s 一 B2三一  
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Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscriら白o: 	10.644'568/0001-07 
Raz舌o S0ciaIGRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA ME 

Endereso: 	AV VITORIA DA CONQUISTA 367 CASA / CENTRO ノ  POCOES I BA! 45250
000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuiao que lhe confere o Art. 
~ 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situa戸o regular perante o 

Fundo de Garantia do Tempo de Servico~FGTS 

o presente Certificado n含o servir白  de prova contra cobranga de 

quaisquer d'bitos referentes a contribuigうes e/ou encargos devidos, 

decorrentes das obrigag6es corn o FGTS 

Vaiidade:04/03/2020 a 01/07/2020 

Certificag白o N"mero: 2020030403355273680441 

Informag巨o obtida em 07!05/2020 11:40:00 

A utiliza戸o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 

condicionada a ver田cag言o de autenticidade no site da Caixa 

www.caixa.gov.br  

'cos:., consulta-o叱こ三 Xa.gC、.、 brOCflSLJに己oH/oa ges/Irnoressaロ」s『  



CERT工DAO NEGAT工、lA DE D豆B工TOS TRABALHェSTAS 

L'.ov.LC: GRAFTh猛二く  INDTJSTRL; GRAF工こA E SERVICOS LTDA 
rzATR工z F FILニAニ g 、 flNPLT' 10 ら44 三‘只 / o on二  ’7 

Cer七ュdao fl。 : 69ユ8666/2020 
Expedi9ao: 19/03/2020, a s 13:28:00 

Validade: 14/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dccc 
de sua expedi ao' 

。マーーー  ーa-se gus GRAFIMAX ェNDTJSTR工A GRAFェCA E SERVェCOS LTDA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 92/2020 EMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAAO 
DE SERVI9OS ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL. DE PO96ES, COM 
COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAODE E A EMPRESA GRAFIMAX INDOSTRIA 
GRAFICA E SERVI9OS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede situada na Pra9a da Bandeiia, n。  02, Bairro: centro, Po96es-Ba, FONE/FAX 
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob no 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, Secretrio Municipal de Sa自de, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa 
GRAFIMAX INDOSTRIA GRFICA E SERVI9OS LTDA, pessoa jur「dica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob n。  10.644.56810001-07, com endere9o comercial Av. Vit6ria da Conquista, 
n。  367, Bairro: centro, Po96es-BA, CEP 45260-000, aqui denominada CONTRATADA, com 
base na licita"o na modalidade Pregao Presencial sob n。  032/2019, 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/Presta"o de servi9os, mediante as cl白usulas e condi6es 
seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento e presta9百o de servios grficos em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude e educa9'o deste MunicIpio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 

§ 10 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi9es deste contrato, 
acr白scimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9百o, de at 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteflores altera9es. 

§ 2。  A presente contrata"o est自  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preao 
rresencual no 0ar412019, com base no, do art. 11, da Lei n。 10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao Edital 
do Preg自o Presencial N。  032/2019 e seus Anexos, que a este inteQra, independentemente 
de transcrio, e色  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela 
Lei Federal N。  8.883/94; 

b)き  9 1!as・  a partir da solicita"o da Contratante do lote semanal ou quinzenal; 
C) ueで  aias, a partir cia soiicitaao cia Contratante do lote de pedido mensal; 
U) naao ou omissao, totai ou parcial, da fiscaliza"o do cont「ヲtante, n'o exirnir 合  contratada 

ae totai responsaoiiiaaae na execuao do contrato. 	H 	ノ  

r 

?USTVtA6 MI? oeS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 10 0 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 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizara ap6s 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 CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser自  de at 3111 2/2020, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, por igual per「odo, nos termos do art. 57 e seus pargrafos, da Lei n.o 8.666/93, 
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administra"o e mediante 
prvia consulta 白  CONTRATADA. 

3.1 0 prazo do Contrato será de até 31/12/2020, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, por igual period°, nos termos do art. 57 e seus parAgrafos, da Lei n.° 8.666/93, 
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administraçâo e mediante 
prévia consulta A CONTRATADA. 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI96ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 70.578,09 (setenta mli quinhentos e 
setenta e oito reais e nove centavos), resultante das quantidades constantes da proposta de 
Pre9os, objeto do Edital do Preg自o Presencial N。. 032/2019 e lotes 02 e 03; 
4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 

§ 2 。 0 pagamento ser efetuado, em at 30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota 
FiscaL/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

§ 3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substituio e/ou emiss含o de Nota de 
Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n巨o ser白  considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual 

4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado será de RS 70.578,09 (setenta mll quinhentos e 
setenta e oito reais e nove centavos), resultante das quantidades constantes da proposta de 
Preços, objeto do Edital do Pregao Presencial N°. 032/2019 e lotes 02 e 03; 
4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

§ 1° Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estáo 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° 0 pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias ap6s a apresentação da Nota 
FiscaVFatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5・1 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Oramentria a seguir especificada: 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria 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 - Média e Alta 
Complexidade 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

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

CLUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES 

A仁h血ーハ“ヤ。ーAhA. 	 r、 	’ 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

Pび華 fl MUNICIP?toeS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga"es e 
compromissos contrados com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白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 causados さ  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprudencia, na execu,o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE OU Por seus prepostos; 
6.1 .4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato; 
6.1 .5 50 divulgar informa96es acerca da presta"o dos servi9os, objeto desta licita"o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza弾o 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis自o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

S 	6.1.7 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execuc各o do contrato, todas as 
condiOes de flabilitaao e quaiitica9ao exigidas na iicitaao, conTorme previsto no irt. bb, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1 .8 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o dos servios, objeto 
deste Contrato, bem como tamb白m dos eventualmente executados por seus subcontratados; 
6.1.9 Comunicar a Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis ap6s a verifica9昏o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrncia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1.10 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
Pargrafo ロ  nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(is) e/ou fatura(s): 
a) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referentea Dvida Ativa da Uni昌o e Tributos 

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

S 	6.2 - DA CONTRATANTE: 

6・2・1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9百o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada; 
6.2・ 3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspensao total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuzo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA; 
6.2.4 Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu'o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 
6.2.5 Fomecer, em tempo h自bil, 合  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e 
administrativos, necess自rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar' re e desimpedidas 
as 白  reas onde sero realizados os servios, objeto des ニ  contrato. 
6.2.6 Emitir autoriza"o de fornecimento/presta"o do servios 

P聾6S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

cLAusuLA S'TIMA~ PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9ao das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9且o Pロblica e a reincid白ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784199 
7.1.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabIvel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves ao 
Munic回o; 
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 a s comina96es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo; 
7.1.3 A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9昏o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  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 

obriga9百o, inclusive na recusa do adjudicat自rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca"o; 

.0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 

.0,7% (sete d6cimos 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含o impede que a Administra9百o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san9es previstas na lei; 
7.1.3.2 A multa, 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, al白m da perda desta, a contratada 
responder自  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administra9百o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
7.1.3.4 N百o tendo sido prestada garantia, 白  Administra,o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
7.1・ 3・ 5 As multas previstas neste item n自o tm carter compensatrio e o seu pagamento n百o 
eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas; 
7.1.4 Ser自o punidos com a pena de suspens百o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9百o os que incorrerem nos ilIcitos previstos nas 
disposi96es legais citadas; 
7・1・5 Sero punidos com a pena de declara●o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9昏o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni,o 
ou at白  que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni 白o, os que incorram em outros ilIcitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder白  ser 
8.2 Pelo descumprimento. total ou parcial do presente co -to ensejar a sua、rescis百o 
Imeulata, com as consequencias contratuais e as previstas e Lei qu regulamento, endo os 

I * Pt*TIJ*A fl MUsICIPSI?Ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores 
altera96es, sem prejuzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9昌o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9吾o P"blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  5.666/93 e suas altera96es: 
8.4 Poder ainda o MunicIpio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada n百o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9昏o do CONTRATO at a data da resciso; 
8.5 Da rescis昌o do CONTRATO pelo n自o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados 
da intima"o do ato; 
8.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9白o especIfica, n'o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA- CONDI96ES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi自rios, planos 
estatIsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 
objeto executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9自o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 自  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百o Ser白  permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

. 	CLUSULA D'CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

CLUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Poes- Bahia,outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisqueContrato. 	 「器p rev aidas 器ter sobre qualqueriundas do presente 

11.2 E, poresigual teor e foconforme. 需m assim justos e contratna presena de duas te窓 firmunha器慧sente contrato ebscrevem depoi器農器：  

Po"es-Bahia, 12 de Fevereiro de 2020 

0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Leandro A 
Pre 

Jorge Liilj2ntos Lemos 
Secret自rio Municipal de Sa"de 

Contratante 

44 GCA‘臨S/ Empresa Contratada 	廠  

Testemunhas: 

○ CPF: ，。6g、“'g s 

   

'，“ 、、、や 

 

    

  

CPF: 一  

 

逃麺逃 Rua: C日rue日Id日 Silva, rf 75, centro, Poes-BA, Fone (77) 3431-4350 

Fーー‘‘ー・・ ft.- / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 092/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
NO 032/2019 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

~ 

PRESTA9AO DE SERVIOS 
I 

GRAFICOS 

t PflFEITURA fl MUNICIPAL?ooes 

「・‘”ロ“'”一・・ flQJ/ 

Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 343i-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 092/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta9ao de servios 
gr自ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019, 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 
relaC白o constante no Anexo Unico deste Decreto. 

AUTUACAO 

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

Secretaria e os documentos que adiante se v.. 

め  
Samanta de Ara白jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

I PkEEITURA fl MUNICIPAL?ooes 
争・‘ー町口月山,・”””・ノ  

Pra9a da Bandeira, 02 - centro - Po96es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETAII& MUNICIPAL DE SA'DE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

Em, 20 de julho de 2020. 

Oficio 	12020 

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ロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a emoresa 
GRAFIMAX INDOSTRIA GRFICA E SERVIOS LTDA, inscrita no CNPJ s6b rio 
10・644.568/0001-07, referente ao Pregao sob n。  032/2019, cujo objeto 白  o fornecimento 
e presta"o de servi9os grficos em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 
deste Municipio, contrato este sob o no 092/2020-FMS 

Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de 
junho de 2020, em seu Art. 10 que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Legistath'a, do estado de calamidade poblica dos municipios baianos integrantes da 
relac百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, especiflcos 
白s a加es de combate ao COVID・19. Ficando aberta uma nova A戸o Oramentria 
cnnfnrmA dptnIh mAntn nhコivn 

AtividadelProjeto 	10122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saade - COVID-19 

- 	Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9ao, 
e 	suDscrevemo~nos 

Atendosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saロde 

童‘踊畳畢  Rua: Cadedda融Va,げ75. cato, Po"-Ba e-m訓 flnancercsatxte2ol7加naにα” 



Prefeitura Municipal de Po96es 
PCADA BANDEIRA, 02 

CENTRO - PO96ES ・  BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS 
NOmero: 0001 09/2020.E 

Nome/Razao Social: 

Nome Fantasia: 

Inscri"o Municipal: 

Endere9o 

GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVICOS LTDA-ME 

GRAFIMAX 

033258 	 CPFにNPJ 

54 AV VITORIA DA CONQUISTA, 367 

CENTRO P0COES 一 BA CEP：・  

CPF/CNPJ: 10.644.568/0001-07 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS 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 

Observa9白o 

…‘……………*********************** 

	 ……………‘……………✩✩…✩”…‘●●…●“…●‘●●●…●●●●…●‘‘✩士✩●●“●●●,…“""""‘✩✩✩“"""".""""”脅””'" 

****************** 	 *******************.**************************.************ 	 士●●‘●●士●●●●●●●．”"”脅青脅“"""""""'"""""" 

'"""’骨育””"""""""""""‘士市‘"* ****************** ******************************女士************ """""""""" 

Esta certidao foi emitida em 	23/07/2020 	com base no C6digo Tribut白rio 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 certidao: 2600005016890000058339090000109202007238 

Certid豆o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est condicionada 白  verifica頭o de sua 
autenticidade na Internet, no endereCo 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 自  s 12:23:35 



INSCRI9Ao ESIAbUAI 

079.797.466 

CNPJ 

1O.644.561/000I-07 

RAZO SOCIAL 

CRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 23/07/2020 09:27 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

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

Certid'o N.:. 20202107295 

Fica certificado que n百o constam, ate a presente data, pend6ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certid自o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexist白ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

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

	

一 	
Emitida em 23/07/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua

a 

	

S 	 emIssao 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretari日  d日 Receit日  Federal do Ministrio da F日zend日  

Pgina I山I 	 RelCe面daoNegativa,rpc 
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畿  

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

CERTIDAO POSI11VA COM EFEITOS DE NEGA11VA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 10.644.568/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 

1. constam d白bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n。  5.172, de 25 de outubro de 1966 ・  
C6digo Tributrio Nacional (CTN), ou objeto de deciso judicial que determina sua 
desconsidera"o para fins de certifica"o da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. n白o constam inscri"es em Divida Ativa da Unio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

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

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

A aceita"o desta certid自o est白  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os 'chttp://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certid自o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 自  s 09:40:01 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasilia' 
Vlida at白  26/08/2020 
C6digo de controle da certid白o: 4714.579C.6659.6563 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

ill 



Pa9 工1la ユ  de 1 

CERTェD員O NEGATIVA DE D豆BITOS TRABALH工STAS 

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 
(MATRェZ E FIL工A工5) CNPエ  ユ0.644,56 8/0001-07 

Certid言o n。 : 6918666/2020 
Expediq言o: 19/03/2020, 
Validade: 14/09/2020 
de sua expedi9ao. 

as 13:28:00 
ユ80 ken七o e oュ七en七a) dias, cor比ados da da七a 

Certi.fica~se que GRAF工MAX ェNDUSTR工A GRAF工CA E SERVェCog LTDA 
(MATh工Z E FェLェA工5) I ユIユscrito (a) rユo CNPJ sob o ll。  

10.644.568/0001-07, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Cer七 idao emitida com base no art. 642-A da Consolida9 o das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao AdmユIユユ 5七ra七iva n。  ユ470/20ユ l 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邑  2 (dois) dias 
an七eriores a da七a da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェn七ernet (h七七p ：ノノwww. t 5七． jus .br). 
Certidao emユ七ュda gratui七amen七e. 

ェNFORNA尊o ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess巨rios 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 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comiss巨o de Concilia9ao Pr via. 



CA IXA 
Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscri戸o: 	10.644.568/0001-07 
Raz旨o Social: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LIDA ME 
Endere'o: 	AV VITORIA DA CONQUISTA 367 CASA / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuig5o que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situag言o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n'o servir' de prova contra cobranga de quaisquer 
dbitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obriciac6es com o FGTS. 

Validade:10/07/2020 a 08/08/2020 

Certifica‘言o N"mero: 2020071004212859680300 

Informag百o obtida em 23/07/2020 09:28:55 

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

/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 a existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta"o de servios 
graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019, de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atravs 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ロblica dos municipios baianos integrantes da 
relac白o constante no Anexo o nico deste Decreto 

Justificativa: 
Justifica-se 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 publica9百o deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do 
estado de calamidade publica dos municipios baianos inteirantes da relaco 
constante no Anexo ロ  nico deste Decreto: Sendo aue o Dresente Termo 」  de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefei ', 20 de julho de 2020. 

PPftEFEITURA fl MUNICIPALwocoes 
4'",イロ岬‘"m・P・・・ノ  

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
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自  disponibilidade financeira e or9ament自ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser白  custeada pela UNIDADE 
ORCAMENT RIA, conforme seque abaixo: 

Unidade Oramentaria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude ー  
COVID-19 

Po96es, BA, 20 de julho de 2020. 

Atenciosamente, 

隠鷺トー  

P鱒  fl MUNICIPAL?ooes 
伽,in&q ,ft&.fl プ 'o”ノ 

 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa白de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota如es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e presta9白o de 
servi9os gr自ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Edital Pregao Presencial n。  032/2019, 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 publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 
pela Assembl白ia Legislativa, do estado de calamidade p"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 atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 10, 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ロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela●o constante no Anexo ロ  nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos a s a96es de combate ao 
COVID-19. Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e 
deferimento, referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  092/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em conson白ncia 

Gabinete do Prefe o, O de julho de 2020. 

Leandro 震“ i?.M4scaenhas 
r山  o rviun'cipai 

PPflPEITURA fl U OPA!.?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

争”ソ岬4・ nra ・,・・ア  

  



裏漏  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

己 t4多  ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURlDICO 

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

ASSUNTO: Apostilamento do contrato n。092/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa GRAFIMAX INDUSTRIA 
GRFICA E SERVICOS LTDA, 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 no092/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sa丘de e a Empresa 
GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, para a inclusao de 
Atividade/Projeto especifico de combate ao COVID-19. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 estabeleceu 
expressamente as situa6es que ensejam modifica車o da rela車o jurdico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que ha a regra de que toda e qualquer altera9百o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera恒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車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 entao praticadas exigem a expedi車o deste termo. O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8。  varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
orgamentrias suplementares at limite do seu valor 
corrigido, n五o caracterizam altera車o do mesmo, 

Pa da Bandeira,02 - Centro・PoC*5esIBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431・5805 
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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 formaliza車o das altera96es nas cl'usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento n五o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, paragrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h自  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 rg五o poderh 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 or9ament自ria ao contrato de nmero 092/2020. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far自  frente a futura despesa 
j quando da instaura9ao do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/cart. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como cl'usula 
necess自ria em qualquer contrato, "o cr'dito pelo qual correra despesa, com 
indica車o da classifica車o funcional program自tica da categoria econ6mica". A 
indica9五o dos cr6ditos or9amentarios trata-se de mera "execu戸o" do ajuste 
firmado, n五o sendo razo白vel interpreth-la como uma "modifica真o", de modo 
exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza"o do termo de 
apostilamento ao contrato de no092/2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahi早, 21 de julho de 2020. 

YANNFI 1%f1(CEDO MATOS 
ASSESSORA JUWDICA - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira.02 - Ceniro-Po'6es/Ga - 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 jurdica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato 

	

S 	reoresentado oelo llm.o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito Municioal. denominado 
LUNIKAUMIMIt e a empresa e a empresa 	 , pessoa juriatca, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , no 	, CEP 
	 Bairro 	, 	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo do 
PREGAO PRESENCIAL n。  032/2019, 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 - QDD, 
para fornecimento e presta9ao de servios gr自ficos em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es do Edital Preg白o 
Presencial n。  032/2019, de acordo a necessidade atual, para processo de 

	

- 	 paqamento atrav白s do Decreto Leqislativo n. 2440 de 29 de iunho de 2020. em 

	

e 	 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 
Leqislativa, do estado de calamidade Dロblica dos municioios baianos intearantes 
aa reia9ao constante no anexo unico aeste uecreto, contorme aescri9oes ao 
PREGAO PRESENCIAL 032/2019. 

1.2 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao 
dos recursos da Dota,o Orament白ria a seguir especificada: 

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 Emerg6ncia em Saロde ー  
COVID-1 9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 nao se computando os casos previstos no artigo 1.058 
do C6digo Civil Brasileiro; 

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po如es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret自rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PoITUflA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Po加es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 

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

dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento e 

presta9白o de servios gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 

deste Municipio, conforme descri6es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019, 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 publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de 

reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 

municipios baianos integrantes da rela9ao constante no Anexo o 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 No 092/2020 FMS 

Gabinete do Pref; ito, 22 de julho de 2020 

I PkIflITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICAいO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 092/2020 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 e presta9ao de servios gr自ficos em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  
032/2019, 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 Assembl白ia Legislativa, do estado de calamidade 
p白blica dos municipios baianos integrantes da rela9ao constante no Anexo u nico 
deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se 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 pablica dos municipios baianos integrantes da 
rela9白o constante no Anexo o 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 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9ao do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Pref& s; 23 de julho de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
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。  092/2020 FMS, cuja dota9白o 
acrescida ficou a seauinte 

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

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

Gabinete do Pref; ito, 23 de julho de 2020 
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PREFEITURA MUNiCIPAL DE P0COES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNP上11.113.324/0001-52 

CONTRATO 92/202o EMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTA O 
DE SERVI9OS ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES, COM 
COPMTICIPAいO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX INDUSTRIA 
GRFICA E SERVIOS LIDA. 

議嚢麟  

CL USULA PRIMEIRA - DO 0tJn0 

灘灘麟灘 fornecimento e prestao de servi grficos eme Sade e educao deste Municpio confopreO3V2 9. 

麟響麟鷺 

麟麟鷺誉  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POi】6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARiA MUNICIPAL DE SAもDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

, 

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'vel por todas as obriga加es e 
compromissos contrados com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem comoI pelos 
encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles n'o 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.8 A CONTRATA(* assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de doto ou culpa, negligncia, impercia ou 
imprud'ncia, na execu戸o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos eiou 
empregados, n自o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato; 
6.1 .5 50 divulgar informa9es acerca da presta"o dos servi9os, objeto desta licita"o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza"o. 
6.1.6 Reconhecer os dIreitos da administra"o, em caso de rescis'o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as 
condi6es de habilita戸o e qualifica9'o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art. 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1.8 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o dos servios, objeto 
deste Contrato, bem como tambm dos eventualrnente executados por seus subcontratados; 
6.1.9 Comunicar さ  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova"o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a parlir da data 
de sua ocorrncia, sob pena de n'o serem considerados; 
6.1.10 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Par自grafoO nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) flscakis) e/ou fatura(s): 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uni'o e Tributos 

Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 

6.2. DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9且o do fomecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equ中e 
especializada, designada; 
61.3 Poder白  a fiscaliza"o ordenar a suspensao total ou parcial dos servios, caso n'o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuIzo de 
outras san96es que possam se aplIcar a CONTRATADA; 
6.2.4 Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscabzar a 
execu"o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 
6.2.5 Fomecer, em tempo h白bil,' CONTRATADA todos os elementos tcnicos e 
administrativos, necessarios a execu"o dos servi9os, bem como entregar' re e desimpedidas 
as areas onde ser'o realizados os servios, objeto des; contrato. 
6.2.6 Emitir autoriza"o de fomecimento/presta o d・  servios 1 Fans (77) γ二‘3印  巳聾亘聾 Rua: Cacdeal da SUva, ri' 75, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

ctAusui.A S'TiMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuIzos dela advindos para a Administra"o Pロblica e a reincidncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san es admthistrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabIvel apenas em falhas leves que nao acarretem prejurzos graves ao 
Municip画  
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 ' s comina96es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo; 
7.1.3 A inexecu o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu声o do contrato, 
sujeitar o contratado 自  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infra9自o, obedecidos os seguintes limites mSmos: 
・10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat'rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca"o 
・0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at白  o trigsimo 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白simo. 
7.1.3.1 A multa a que se refere este item n'o impede que a Administra"o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san9凸es 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, alm da perda desta, a contratada 
responder自  pela sua diferena, que ser descontada dos pagamentos eventialmente devidos 
pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
7.1.3.4 N'o tendo sido prestada garantia, 自  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n'o tm carter compensatrio e o seu pagamento n●o 
eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas; 
7.1.4 Ser自o punidos com a pena de suspens'o temporaria do direito de cadast.rar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilIcitos previstos nas 
disposi6es legais citadas; 
7.1.5 Ser'o punidos com a pena de declara9o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9o 
ou at que seja promovida a reabthta9'o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni'o, os que incorram em outros ilIcitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis'o poder自  ser 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente 	to 
imediata, com as consequncias contratuais e as previstas erli Lei 

？聾  fl MSOCSPM' oes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAfflA 

SECRETARIA MUN1CIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores 
altera9es, sem prejuIzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequ'ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera"es: 
8.4 Poder ainda o MunicIpio de Po9es. BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso' empresa contratada, com anteced'ncia mInima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n'o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9告o do CONTRATO at a data da rescis'o; 
8.5 Da rescis'o do CONTRATO pelo n'o cumprimento de CLUSULAS contratuais. 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima"o do ato: 
8.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especIfica, n'o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CL USULA NONA ・  CONDI96ES GERAIS 

9.1 Ser'o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 
objeto executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9o deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9'o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 自  CONTRATADA; 
93 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri ●o, o Edital e seus Anexos e 
a Proposta de Preos da CONTRATADA; 
9.4 N'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亡CIMA - COBRANA JUDICIAL 

10.1 As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atraves de processo de 
execu"o, constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana 
direta, mediante reten"o ou compensa叫o de crditos, sempre que possvel. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po加es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mas privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dovidas oriundas do presente 
Contrato. 
11.2 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. 

Po9凸es-Bahia, 12 de Fevereiro de 2020. 

P聾6峯亀  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POl力ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

' 

Jo叩● Lilt;扇I・toe L・moe 
Secretrio Municipal de SaI]de 

Contratante 

h磁GtLA藤thoS & 
Empresa Contratada 

Testemunhas: 

" C府糾。6g、“'g5 

   

、、、  、  

 

  

CPF: 一  

 

fl 

巳堂堂亘逃 Ria: Cardeal da SIn, rf 15. centro. Poes-BA. Fore (17)34314350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

e 

POlURA fl MUNICIPAL?ooes 

 

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

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 09212020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 09212020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTACAO DE 
SERVIOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM 
COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAODE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDoSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5620, inscrita no CNPJ sob no 
14.242100/0001-65. neste ato reDresentado Delo IIm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO IVIUNIUII'AL Ut SAUUt, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Sa自de. doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresa GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVI9OS LTDA, pessoa juriaica ae aireito privaao, inscrito no 
CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endere9o comercial Av. Vit6ria da Conquista, n。  367, 
Bairro: centro, Po96es・BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9白o na modalidade Preg自o Presencial n。  032/2019・FMS e Ata de Registro 
de Pre9os n。  47/2019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas 
e condi6es seguintes 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Pogões-Bahia, FONE/FM (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 A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresa GRAFIMAX 
INDOSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com enderego comercial Av. Vit6ria da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pregos n° 47/2019, 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: 

P 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e presta9ao de 
servi9os gr自ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municpio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 que sera necess自rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
Drazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo U nico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9ament自ria a seguir especificada 

	

1.4 	Atividade!Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 
COVID-1 9; 
I 5Sendn assim a dotac白o orcament自ria oassa a ser da seQuinte forma 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
serviços gráficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Edital Pregão Presencial n° 032/2019 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 
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 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 Emergência em Satide - 
COVID-19; 

r mentária assa a ser da se uinte forma: 
Unidade 

Orçamentária 
30700 - Secretaria Municipal de Sande 
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 	onsumo 
3.3.90.39.00 — Outros Se ti. Ter 	iros — P. Jurídica 

Fonte 02— Receitas e Transf. d 	im o os 

PPREFEITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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gootenraxdo /tiara et po,ol 
Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centr$, 氏  o96es,ahia, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, cent 	@es ahia, Fone: (77) 3431-4350 
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'I PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

14 - Transferencia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA ー  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 TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
2.1 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 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 

S 	testemunhas 
- 	3.2 E por acnarem justos, assinaram o presente termo acitivo em cuas vias ae iguai teor, na 

presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont白bil 

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

● 

Testemunhas: 

1) ノぜ）  
CPF: %.'O6叱 3L LC#g 

to TUftS fl MUHICIPAL?ooes 
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Rua: Cardeal da Silva, no75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 34314350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 092/2020 EMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTA O DE 
SERVICOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SA〕DE ' A EMPRESA GRAFIMAX 
INDoSTRIA GRAFICA E SERVICOS LIDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.o Leandro Ara自jo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, CUM A t.JVANIIC1I"AyAU UU 1-UNOU MUNICIPAL DE SAUDE, i nscrito no 

- 	CNPJ sob o no 11,113,324/0001 -52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
~ 	Lt1-'. 43.ZOu-ULJU, represeniaao por jorge Luis santos Lemos, Secretrio MuniciDal de 

り  auae,aoravante aenomlnaao CUrI I NA IAN I E, edo outro lado -a emoresaGRAFIMAX 
IIiUUb IRIA UkMriし k t btkVitJb LIIJA, pessoa juriduca ce aireito privado, inscnto no 
CNPJ sob n。  10.644.568/0001・07,com endere9o comercial A y. Vit6ria da Conquista, no 367, 
Bairro: centro, Po96es-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Pre9os n。  47/2019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas 
e condi96es seguintes 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTOE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM 
COPARTICIPAÇÁO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA GFtAFIMAX 
INDOSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA. 

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 SACIDE, 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 	empresaGRAFIMAX 
INDCISTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com endereço comercial Av. Vit6ria da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Preços n° 47/2019, 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 e presta9白o de 
servi9os grficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota⑩es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1' que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade oロblica dos 
municipios naianos integrantes da relaC白o constante do Anexo Unico deste Decreto: 
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 CO VID-1 9; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9amentria a seguir especificada 
1.4 	Atividade/Projeto:10・122・09.2・068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a dotac白o orcament白ria oassa a ser da seouinteforma' 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
serviços graficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrições do Edital Pregão Presencial n° 032/2019 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 Único 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 correrão 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; 
1.5Sendo assim a dota o or amentaria assa a ser 	 • 

Unidade 
Orçamentária 

. 	. 	 _ 
30706 - Secretaria Municipal de Saud; 
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 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

Jornal Tribuna do Sertao ・  Edi9自o disponivei no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes  Jornal Tribuna do Senate - Edição disponivel no site wwwsertaohoje.com.bripublicacoes 
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~ ~14 - Transferncia de Recursos I 

   

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

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais pnvilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do Contrato, das 

a 	testemunhas 
w 	i.z ヒ  por acnarem 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. 

Po96es BA, 23 de julho de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.1133240001-52 

PREFEI'l URA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAHDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.09212020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 092/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N. 092/2020 FMS, DE 
FORNECNENTOE PRESTA O DE 
SERVICOSQUE ENTRE SI CELEBRAM. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SNiDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDOSTRIAGRFICAE SERVi9OS LTDA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHL situada a Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65. neste ato representado pelo lIm.o Leandro kaロ jo Mascarenhas, Prefeito 
Mjnicipal, COM A COPARTICIPA AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SNiDE, 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, Secretrio tjnicipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outra lado 白  empresaGRAFIMAX 
INDuSTRIA GRFICA E SERVI9OS LTDA, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endere9o comercial Av. Vit6ria da Conquista, n。  367, 
Bairro: centro, Po6es-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA 
com bおe na licita9言o na modalidade Preg白o Presencial n。  032/2019-Fhお  e Ala de Registro 
de Precos no 47/2019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei S・  13a3/94, resolvem celebrar o presente apostivamento,meaiante as ciausuias 
e condi9Oes seguintes 

SEGUNDO TEFtMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 092/2020 FMS, DE 
FORNECNENTOE PRESTAÇ AO DE 
SERVIÇOSQUE ENTRE SI CELEBEtAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇõES COM 
COPARTICIPAÇAD DO FUNDO MUNICPAL 
DE SACIDE E A EMPRESA GRAFIMAX 
INDOSTRIAGRAFICAE SERVIÇOS LTDA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada á 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 Mascerenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇ AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Satide,doravante denominado CONTFtATANTE, edo outro lado ã empresaGRAFIMAX 
INDCISTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob n° 10.644.568/0001-07,com enderego comercial Av. Vrtória da Conquista, n° 367, 
Bairro: centro, Poções-BA,CEP 45260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 032/2019-FMS e Ata de Registro 
de Preços n° 47/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada prate Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clausulas 
e condições seguintes: 

CLJSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e presta9ao de 
servi9os gr白ficos em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descr'り6es do Edital Preg白o Presencial n。  032/2019 que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas data96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, an seu Art, 1o que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Mexo ロ  nico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito scniente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de cc*nbate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr自o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dotac白o Orcanent白ria a seguir especificada: 
14 	世ividaclelProjeto:'IU.l 22・09・2・uba ーヒntrentamento ロa ヒIl’円encia em, auロe 一  
COVID-19; 
I .5Sendo assim a dotaC白o orament白ria passa a ser da seguinte forma: 

CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento e prestação de 
serviços gráficos em atendimento a Secretaria Municipal de Sa0de deste Mu nicipio, conform e 
descrigões do Edital Pregão Presencial n° 032/2019 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, ern 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 pike dos 
municipios baianos integrantes da relagão constante do Anexo Chico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento este adstrito somente aos itens hstados 

em anexo, especificos às ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçan entária a seguir especificada: 
1.4 	Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em SaCide - 
COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota ão or amentária assa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

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

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

Fonte 02— Receitas e Transf. de Impostos 

9  Pot.範亀  f 	MONO, *a IMO *awl. e. oes 

 

Ria: Cardeal da Silva, no 75, cento,‘切6 es-Sahla, Fone:( 17) 3431-4350 Ftua: Cardeal da Silva, n° 75, cent°. Poções-Sahla. Fone: (77)3431-4350 
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CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEKI UN7M6J/PRG 

Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 
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I I 14 - Transfer'ncia de Recursos ~ 

CLUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo corn as 

solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1・ 058 do C6digo 
Civil Brasileiro 

CLMJSULATERCEIRA~ DA RATIFICA O 
2.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CI.JSULAQUARTA~ DAS DISPOSICOES 
3.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96", Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
3.2 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 

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Cormia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CFF: 	 CPF 

P6,6醗 Ria: Cardeal da Silva, n。 75, cento,叱9。  es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 

CERTIFICACAO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

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