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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CONTRATO No036/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de g6neros alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atraves do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

あ  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PPREPIITURA fl MUNICIPALwooes 
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PREFEItURA MUNICIPAL DE PO、OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 179/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saロde, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaCARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, 
inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente ao Preg含o sob n。  060/2018, cujo objetoe o 
fornecimento generos aflmenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio, contrato este sob o n。  036/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin自rio porExcesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821 .766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade pロblica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras provid6ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser自  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID- 
19.Ficando aberta uma nova A"o Or9ament白ria conforme detalhamento abaixo 

Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9ao, 
suoscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

』’'WW ・ antos Lemos 
Sm；ー Munici ・  'ri加Smkお‘血Poc6" 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
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  exist6ncia 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 de generos alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri96es 
do Preg白o Presencial n。  060/201 8, de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

Justificativa: 
Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefei a, 05 de maio de 2020 

Leandr ・  rajoM scarenhas 
r; eito Mu icipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Or9ament自ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Oramentaria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENT RIA, conforme segue abaixo: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es 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 Saロde - COVID-19 

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

Po96es, BA, 05 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

I戸里 c無  
ustavo uorreia oiiva. 

Setor Cont白bil 

I PREFEITURA6 MUNICIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa自de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de generos 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, de acordo a necessidade 
atual, para processo de pagamento atraves do Decreto Municipal no lo de 05 de maio 
de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio 
das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19), solicita an白lise e parecer t白cnico consultivo, quanto ao Termo de 
Apostilamento, tendo como justificativa: Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de 
Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-l9 

Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 036/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9ao se em conson白ncia 

Gabinete do Prefeito I" de maio de 2020 

I PRIFEITURA fl MUNICIPAL?oocs 
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VtPREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 

ミ鷺こニ- ESTADO DA BAHIAt lABOR 

pARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Sa6de 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato resultante do Prego Presencial n 
060/2018 - SRP, contrato n 036/2020/FMS, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es e a Empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, para a 
inclusao de atividade / projeto nas dota96es no quadro de detalhamento de 
despesas (QDD), cujo objeto 6 o fornecimento de g己neros alimenticios para 
atendimento das demandas da Secretaria de Sa丘de deste municipio, conforme 
DECRETO municipal n io, de 05 de maio de 2020, que abre crdito 
extraordin'rio por excesso de arrecada車o para a96es de enfrentamento de 
calamidade p6blica decorrente do Coronavrus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

灘愚蕪無鴛鰻麟麟 riuresanas 

dotac6es no quadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto e? 

fornecimeSecretaria留競neros alimedeste munic器cios paran atendimento uas aemanuaso. conforme DECRETO municipal n lo 器  

05 e dearrecad器轟2020,de que abre cr dito extraes de enfrentamento de calam競：協1por excesso ueica decorrente do 

CoronavruS. 

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

estabeleceu expressamente as situa6es que ensejarn moditica9ao cia reia9ao 

juridico-contratual. Com  fundamento na finalidade dessas clisposi9oeS legais, 

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

instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizaoa por meio 

Pa da Bandeila,02 - centro-Po9es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



畿  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES 

「コ 轡 . ン  ESTADO DA BAHIA 
（『；1."e' 

da expedi車o de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

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 condiぐ6es at6 ent言o praticadas exigem a expedi戸o deste termo, O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8o varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pregos previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bern como empenho de dota中es 
orqamentdrias suplernentares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera戸o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebraぐ o de aditamento. 

Nessas condig6es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  ltimo se ocupa da formaliza95o das altera戸es nas cl白usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialinente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, par'grafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n5o ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para alteraq6es de menor relevancia sobre 
as quais 6 rg5o poder' 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白ria ao contrato de n丘mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far自  frente a futura despesa 
jd quando da instaura9ao do processo administrativo licitatrio (art. 78, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. u6 da Lei no 8.666/93). 

Pa da Bandeila,02 - Centro-POcOeS/Ba - Fone(77)3431 ・ 5800 - Fax (77)3431-5805 風  
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 
Y
C;‘旨う  ESTADO DA BAHIAC*O' LAB3 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como clausula 
necessaria em qualquer contrato, "o crdito pelo qual correr despesa, 
comindica9云o da classifica車o funcional programtica da categoria 
econ6mica". A indica9ao dos cr6ditos or9ament自rios trata-se de mera 
"execu車o" do ajuste firmado, n5o sendo razo自vel interpret自-la como uma 
"modifica9ao", de modo exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9豆o do termo de 
apostilamento ao contrato de no092/ 2020, nos termos do artigo 65,§ 8。  
da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n o io - de 05 de maio de 2020. 

nosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANNE MACEDO 4ITOS 
ASSESSORA JURIDICA - QAB/BA 51735 

、  

● 
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tiC 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , no 	, CEP 
	 Bairro   	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de iunho de 1993 e alterada Dela Lei 8.883/94. oriundo da 
vrctuiu rI-cヒbヒPしIFkL nv uouIzuia, resoivem celeDrar o presente apostitamento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg言o Presencial n。  060/2018, que ser necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o 
dos recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1・4Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de 

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

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

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

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

10.304.09.2.042 - Gesto das A96es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.9030.00 1 Material de Consumo 
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 nao se computando os 
casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

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

Po96es, 	 ' de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PpRflEITuaa fl MUNICIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

generos alimenticios em ,atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste 

Municpio, conforme descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, de acordo a 

necessidade atual, para processo de pagamento atraves do Decreto Municipal no 10 

de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordinario por Excesso de Arrecada9白o 

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

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

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

maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 036/2020 FMS 

Gabinete do Prefei a. ● ．  de maio de 2020 

PPkEFIITURA fl MUNICIPALwooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 036/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui6es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento de generos alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 060/2018, de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
Justificativa: Cr6dito 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自  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 Prefei, .-O7 de maio de 2020 

PPUflITURA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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。  036/2020 FMS, cuja dota9白o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9ao B自sica 
10304.09.2.042 - Gestao das Ac6es de Viailncia em Sa自de 

W 	10.302.09.2.044 - Manuten9ao do bloco MAU ー  Media e A ita uompiexiaaae 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 

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

Gabinete do Prefeito i de maio de 2020. 

Leandrs4: ロ  jo.Masarenhas 
lo iviuniqpai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

I PREFEITURA fl MUNICIPAL?ooes 
タ“"4・西”・血・P・・oノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 036/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 036/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  03612020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBFtAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro. Poc6es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n0 
14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado p eIo IImY Leanaro Araulo Niascarennas, vreTeIto 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL Lit SAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOs 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro 
centro, Po"es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita,o na modalidade Preg白o Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme 
descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com 
a necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 
05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para 
custeio das a"es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especrficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

	

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

COVID-19; 
1・5Sendo assim a dota"o or9amentria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - 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 Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÂO 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 A empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Pogoes-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na ficitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas disposigões da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme 
descrigões do Pregio Presencial n° 060/2018, que será necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com 
a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 
06 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordintrio por Excesso de Arrecadação para 
custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus 
(COVI D-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especificos As agões de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

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

Unidade 
Orçamentária  

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Ater)* Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 

	  10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Seigle - COVID-19 Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 
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Leand ' A ajo Ma*carenhas 
Prefeito 

C, 跡ム  
stavo Correia Silva 

Setor Cont自bil da Prefeitura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
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 DISPOSI96ES 
4・ lPermanece o Foro da Cidade de Po加es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont自bil 

Po96es-BA, 07 de maio de 2020 

Testemunhas: 

訴 GIRt 0Q6745 1j9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 
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Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
28-Ano -N.802 

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

Di自rio Oficial do 
MU閥に馴o 
Diário Ofiçial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
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. 036/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 036/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N 038/2020- FMS, -DE- 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO If 036/2020 FIAS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POOES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAW:1E E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm,。  Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
corn base na licita9百o na modalidade Pregao Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei 
Federal 8・666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94 resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g邑neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme 
descri96es do Preg'o Presencial n。  06012018, que ser白  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com 
a necessidade atual para processo de pagamentoatraves do Decreto MunIcipal no 10 de 
05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para 
custeio das a"es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especrficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota●o Oramentria a seguir especificada: 
I・4 Atividad・IP回eto:10・122・09・2・068 - Enfrentam・nto da Emerg'ncia em Sa"d．・  

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACJDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centra, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com enderego comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Pogóes-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregdo Presencial n° 060/2018, nas disposigóes da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94 resolvem celebrar a 
presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento de gêneros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Smith) deste Municipio, conforme 
descrigões do Pregão Presencial n° 060/2018, 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 Credit° Extraordinario por Excesso de Arrecadação para 
custeio das ações de enfrentamento de calamidade pUblica decorrente do Coronavírus 
(COVI D- 19); 

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 Orgamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saticle - 

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

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Aches de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02— Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 
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Rua: Cardeal da Silva. n。 75, cenlro, Po うes-Bahia, Fone: (77) 34314350 RU8' Cardeal da Silva. n° 75. centro. Pogrles-Bahia. Fone: (77) 3431-4350 



Di自rio Oficial do 
MUMIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

CLUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo corn as solicita加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1 .058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA~ DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais d自usulas e condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilarnento 

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

Po加es・BA, 07 de maio de 2020 

Leandro AraJo Mascaren has 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

Pfin6 bE PCI # Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Poes.Bahia, Fone: (77) 34314350 

~・・‘~・・~・・ノ  

Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 03612020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 036/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO No 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431・5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001・52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。  75, Bairro:centro, 
CER 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOs 
ALEXANDRE SILVA - ME ,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002-54 .com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es・Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9白o na modalidade Preg自o Presencial n。  060/2018, nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, que ser白  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com 
a necessidade atual para processo de pagamentoatrav6s do Decreto Municipal n。  io de 
05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada戸o para 
custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus 
(COVID-1 9); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID・19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9ao Or9amentria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-1 9; 
1.5Sendo assim a dota9白o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME ,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME , pessoa juriclica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praça Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Pogties-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTFtATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas disposigões da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

ahmenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Seale deste Municipio, conforme 
descriçÕes do Pregão Presencial n° 060/2018, que sera necessario acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com 
a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 
05 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para 
custeio das ago-es de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus 
(COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especificos as ações de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

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

Unidade 
Orçamentária 

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

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

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02— Receitas e Transf. de Impostos 
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CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

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

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

Po96es-BA, 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 
CPF 

 

  

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -65 

CONTRATO 36/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, COM 
COPARTICIPA O DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA〕DE E A EMPRESA 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia 
ー  FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. 14242・200/0001-65, neste ato 
representado pelo Ilm.。  Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 一 Bairro Centro - CEP. 45.260- 

- 	000. reoresentado Dor Jorae Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de Sa自de, doravante 
" 	denominado,CONTRATANTE, e a empresa CARLOS ALtXANONt SILVA - Mヒ, pessoa 

jurdica de direito privado,lnscrito no CNPJ sob o numero 29・087.649/0002-54, com 
endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, 366, Centro, Po96es, Bahia, CEP 45.260- 
000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade Prego 
Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o a aquisi9言o de g6neros alimenticios em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri加es da Ata de Registro 
de Pre9os n。 001/2019 do Pregao PresencIal n。 060/2018. 

§10 ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi9ao dos materiais objeto da presente licita戸o, de at6 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia I atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 
n。  8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 
§2。  - A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Preg自o Presencial n。  060/2018, com base no, do art. 11, da Lei n。  10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 

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

a) De 01 dia, a partir da solicita9白o da Contratante do lote, semanal para os itens perecveis. 
b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que esto no Termo de referncia e no 

termo de Aceita9ao Mexo IX. 
c) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

2.2 ・  O Regime de Execu9白o do presente Contrato 6 de Pre9o por item, em obedi白ncia ao 
Edital do Pregao Presencial N。  060/2018 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8 ; ・ . de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

2.3- A a9白o ou omiss言o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n白o eximir白白  
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

S U nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar自  ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 13, Inc. Ii, d as Leis a・obb/9i com 
as altera加es da Lei 6.883/94. 

2.3 - A agáci ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá 
contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ tinico - 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, so se concretizará após 
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 - O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 31 de dezembro de 
2020, e de acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos 
previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

a 	4.1 0 Preco Total para a entreaa do objeto ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
'' 	resultante das quantidades constantes da proposta ae h're9os, oojeio ao taitai 00 rregao 

Presencial N。. 060/2018 e da Ata de Registro de Pre9os n。 001/2019 

3.1 - 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 
2020, e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos 
previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

410 	
4.1 0 Prego Total para a entrega do objeto será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregão 
Presencial N°. 060/2018 e da Ata de Registro de Pregos n° 001/2019. 

4.2 - O pagamento efetivar-se-, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at 
30 (trinta) dias, contados a partir da expedi9ao da nota fiscal e do recebimento das 
mercadorias, de acordo com as especifica加es; 

4.2 - 0 pagamento efetivar-se-6, a cada quantidade soficitada e entregue, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da expedigão da nota fiscal e do recebimento das 
mercadorias, de acordo com as especificações; 

§1。・  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento. 
§2。  - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o 
referido documento ser白  imediatamente devolvido para substitui9言o e/ou emiss白o de Nota 
de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n吾o ser considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual. 

§ 1° - Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento. 
§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota 
de Corregão, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

4.3・  Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis. 4.3- Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

4.4 - Os pre9os constantes na proposta ou oramento poder自o sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia戸o do custo da produ9白o ー  
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - at白  a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art.65, letra "d" da Lei Federal n.。  8.666/93. 

4.4 - Os preços constantes na proposta ou orgamento poderão sofrer revisões objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela variação do custo da produção - 
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - até a data do faturamento de cada 
remessa, conforrne determina o art.65, letra "d" da Lei Federal n.° 8.666/93. 

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

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota9白o 
Or9ament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada: 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: UNIDADES ORQAMENTARIAS: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações defiigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloc4 MAC» Média e Alta Complexidade 

I PRUIITURA fl MUNICIPALooes 
41“・山声,・・ノ・”0/ 

;trim Wes. 

62ove.pwoodo papa o end / 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAuDE 
CNPJ: 11.'113.32410001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 ・  A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a 
eles n白o se vinculando a CONTRATANTE a qualquer ttulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos 

. 	causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, 
impericia ou imprud白ncia, na execu9言o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 6 parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis言o administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9言o do contrato, todas as 
condi6es de habilita9自o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova戸o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entreロar os itens conforme termo de referncia e Ata de Reaistro de PreCos; 

Paragrato Unico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) TI5CaI(I5) eiou 
fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Dvida Ativa da Uniao e 

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

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsável por todas as obrigações 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a 
eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer tftulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, 
imperícia ou imprud8ncia, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não exduindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisào administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA clever& manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e quatificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei n° 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar a Prefeitura Municipal de Poções Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Citeis ap6s a veriticação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme term° de referéncia e Ata de Registro de Preços; 

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

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

6.2 - DA CONTRATANTE: 6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl自usula Quarta, as obriga加es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza9言o do fornecimento ser por t白cnicos da CON7RATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscalização do fomecimento sera por técnicos da CON 	TANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.324/000165 

6.2.3 - Poder自  a fiscaliza9白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 san加es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9ao P"blica e a 
reincid6ncia na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejurzo das san96es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advert白ncia escrita, com o intuito de registrar a comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabvel apenas em falhas leves que n白o acarretem 
prejuzos graves ao Munic「pio. 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n.。8.666193 e fl.0 10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina加es legais, garantida a 
pr6via e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu9'o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9白o do contrato, 
sujeitar白  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白o, inclusive na recusa do adjudicat自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 convoca9白o; 
0,3% (tr白s d白cimos por cento) ao dia, at白  o trigesimo 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 trig6simo 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9白o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da 
garantia do contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9言o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia, 白  Administra9ao se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta 
7.1.3.5. As multas previstas neste item nao t6m carter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilcitos previstos 
nas disposi加es legais citadas. 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni9言o ou at que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para 
aplicar a puni 巨o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CL USULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1. - A rescis白o poder ser: 

Pじ華 fl MUNICIPAL?toes 
4”・ー・嘱・‘,tr 戸ノ  



Bahia - F0NE/FAX (77) 3431-5820 I PR PElT IA fl MUSICP I.?O$oes 
什～口・“戸戸・・～  

、  

Pra9a da Bandeira, 02 C 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIARL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -65 

8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis自o 

imediata, com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei fl.0 8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, sem prejuzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao P自blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei r ・  8.666/93 e suas altera96es. 
8.4. ー  Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com anteced6ncia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9ao do 
CONTRATO at6 a data da rescisao. 
8.5 ・  Da rescisao do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, 
contados da intima9白o do ato. 
8.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou 
da legisla9白o especfica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9自o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDIOES GERAIS 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, 
planos estatrsticos 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 conveni6ncia dos servi9os ou da Administra9白o, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato 6 regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

10.1 - As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atraves de processo de 
execu9白o, constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana 
direta, mediante reten"o ou compensa弾o de crditos, sempre que possrvel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sabre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, . 」  - subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 



carenhas 
ontratante 

Leandr 
P ref 

Po96es/Bahia, 02 de janeiro dc 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

Jorge Lul二・antos Lemos 
Secret白rio Munic pal de Saロde - Contratante 

CAR OS ALE'DRE科LVA ・ ME 
Em.rsa ontrat白da 

Testemunhas: 

I 	Pt FlIT IA fl MUNICIPAL 	

Praoa da Bandeira, 02 CENTRO - Po es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 

4・・ーんノ・・・・ノーノ  



30/03/2020 

BRASIL 
	Acesso a informa'o 	 Participe 	Servi9os 	Legisla9自o 	Canais 

電  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

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

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

Esta certidao 6 v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos p"blicos da administra9白o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9白o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas' aI a'd' do par白grafo" nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certidao esta condicionada a verifica9言o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os くhttp:/frfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn .gov.br> 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 13:38:49 do dia 30/03/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at白  26/09/2020 
C6digo de controle da certid百o: 7F4D.I7ED.CC8E.6E13 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

Nova Consulta 
国Preparar pginapara impresso 
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， 	で  一 I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss'o: 13/03/2020 12:05 

CNPJ 

29.087.649/0002-54 

RAZAO SOCIAL 

CARLOS ALEXANJ)RE SILVA 

INSCRIいO ESTADUAL 

145.783.372 

Certid五o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

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

Certid白o No:o 20200812780 

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de debitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente 

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

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

Vlida com a apresenta9白o conjunta do cart言o original de inscri9白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

S 

円gina l dc I 	 ReにcrtidaoNcgativa甲I 



p " 
昌  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

DEPAATA鯛ENtO DE ttUBUtOS E ARRECADAいO 

FgAじA&AFDCIftA. し  2 S[0[ - CENrRC) 
POCうES -BA -BA CEP 45260-000 
FONE(S) (77) 3431-5800/3431-1 118 CNPJMF 14.242200/加01-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 00020112020 

S 

Nome/Raz白o Social: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

Nome Fantasia: 	MAIS DOCE 

C6digo Contribuinte: 508628 	 CPF/CNPJ: 29.087.649/0002-54 

Endereしa 	 PCA. MONSENHOR H. NASCIMENTO, 366 COMERCIO 
POC6ES -BA - CEP: 45260.000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa9自o 
'"'“古“‘脅“骨‘""""""""“……“”●士“"“古“……“"“青✩血士✩✩✩“"""“✩ 	 山“+"""""""""""""""'" 

＋…‘…………………… *************+***4*#** ********+fl*・*4***********士4.*************4*******************n** 	 +"“脅  

""""""'“士“""""“✩✩’…“""”●✩“""""""“●…“"""""""""An AA AA&************************************* 

""“……““✩…‘…＋'“古…“" 	 **********************************************A A A4 **************************** 

""""""""""""“士““・””"""""”・“古✩✩““・“●””""""""",",""“古“",",""""""“含✩✩”“""""" 

e Esta Certid白o foi emitida em 07/04/2020 

 

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

 

Certid百o vlida at白: 06/07/2020 

C6digo de controle da certid白o: 3100023567 

川Iii 
Aten9白o: Qualquer rasura tornar白  o presente documento nulo 

ii Nil I 



Consulta Regularidade do Empregador 07/05/2020 

p 

I 

e aiX an i a n 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscriら言o: 	29.087.649/0OO2-54 

Raz言o Social:CARLOS ALEXANDRE SILVA ME 

Endere'o: 	PC MONSENHOR HONORATO 366 / 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:07/03/2020 a 04/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020030703491399391299 

Informaらきo obtida em 07/05/2020 11:05:21 

A utilizag含o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag白o de autenticidade no site da Caixa 
www.ca  ixa .g ov.br  

https:llconsultaーcrt.ca I xa .90v. br/consultacrf/pages/consulta Em pregador.j si 
U1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 036/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
NO 060/2018 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

GEN EROS ALIMENTICIOS 

PPREPEITUA6 MUNICIPALooes 
争  .enaffいra a戸・・ノ  

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



AUTUA9AO 

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

Secretaria e os documentos que adiante se v6. 

祐  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No036/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas, para o fornecimento de generos alimenticios para 
Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, oriundo do Preg百o Presencial no 
060/2018, de acordo com a necessidade de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atraves do Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Legislativa, do estado de caamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto  

t 9 'Tu.?o 壁参  
‘ら”ー岬4・り・“・,・・。ノ  



嵐  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 20 de julho de 2020. 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

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

SOLICITACO  

Solicito do setor competente o Segundo Termo de Apostilamento de Contrato entre o 
Fundo Municipal de Saロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa CARLOS 
ALEXANDRE SILVA ・  ME, inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente ao Preg白o sob n 
060/2018. cujo objeto 白  o fornecimento aeneros alimenticios em atendimento a Secretaria 

e 	I、Il unicipai ae tauoe aeste Municiplo, contrato este SOD O nu u3b/zuzu-I-Ms. 

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

O apostilamento come9a a contar a partir do dia 24 de julho do ano em curso. Sendo que 
o Termo de Apostilamento ser白  adstrito somente aos itens listados em anexo, especificos 
as a96es de combate ao COVID-1 9. Ficando aberta uma nova AC白o Oramentria 
conforme detalhamento abaixo 

AtividadelProjeto 10.1 22.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg百ncia em Sa"de - COVID-19 

Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera 白o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sa'de 

R : Cwde 山Sdva 『75. certo. P~Ba e-mail: fInancSr.a&4e M 7加n Lcan 言品旨縄  

  



Prefeitura Municipal de Po96es 
PCADA BANDEIRA, 02 

CENTRO ・  POCOES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14242200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 000110/2020.E 

Nome/Raz白o Social: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

Nome Fantasia: 	MAIS DOCE 

Inscri"o Municipal: 033511 	 CPF/CNPJ:29.OB7.649I0 

Endere9o: 	 PCA MONSENHOR HONORATO NASCIMENTO, 366 COMERCIO 

CENTRO POCOES - BA CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO 

Observa9首o: 

…’……………………………““✩‘’✩✩古✩青✩骨’青“古“✩““✩士✩““……●●●●“●”“'‘●，”"""“士玉→，“""“✩“"" 

………’………‘“……‘骨…………………●“****************** ""“✩古，“'""""‘✩✩古✩骨‘“古士‘"""‘✩✩✩士✩女“""""' 

……”✩…‘士✩‘‘血ま✩青✩✩士✩ナ古噛“●士●●●●●●‘●●●●●●●●●●●●●●‘●●●”●●●●‘●●●●●●脅●●●…✩●●●✩●古古…………宙“……‘………．……．““. 

	 骨…………… ************* ***********.******** ,**************************** *********************** 

Esta certidao foi emitida em 	23107/2020 	com base no C6digo Tributrio Municipal 

Certid白o v白lida at白: 21/10/2020 

Esta certid百o abrange somente a Inscri,o Municipal acima identificada 

C6digo de controle desta certid白o: 6600005016910000082263090000110202007233 

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid自o est白  condicionada 白  verifica弾o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletrnico 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten戸o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

CPF/CNPJ: 29.087.649/0002・54 

Impresso em 23/07/2020 ' s 12:24:04 



INSCRIAO ESTADUAl 

145.783.372 

CNPJ 

29 .08 7. 64 9/0002-54 

RAZAO SOCIAL 

CARLOS ALEXANDRE SILVA 

’ぎ麓 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
了 ‘v三 SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss'o: 22/07/2020 17:33 

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

(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吾o No: 20202101244 

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

presente certid白o Positiva o efeito de Negativa 

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

232115.0016/20-7 - Inicial/PARCELAMENTO 

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

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

Emitida em 22/07/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo v白lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

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

PAU 一 I de I 	 RelCertidaoEspecial.rpt 



30/03/2020 

BRASIL 	Acessoa informa9o 	 Participe 	Servi9os 	Legisla9'o 	Canais 

やR" u Fetal t 

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
no constam pend6ncias em seu nome, relativas a cr'ditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidao6 vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es 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白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 13:38:49 do dia 30/03/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Vlida at' 26/09/2020. 
C6digo de controle da certid白o: 7F4D.I7ED.CC8E.6E13 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

Nova Consulta 町叩ar' p的 na 
p.a impressao 
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Pa1上na l de 1 

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

Nome: CARLOS ALEXANDRE SILVA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 29.087.649/0002-54 
Certid巨o n。  : 10383117/2020 
Expedi9言o: 06/05/2020, a s 13:08:21 
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certinca-se que CARLOS ALEXANDRE SェLVA (MATR工Z E F工L工A工B) , inscr比o(a) 
a 

	

	no CNPJ sob o n。  29.087.649/0002-54, N O CONSTA do Banco Nacional de 
ueveaores iranai.nユscas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9 o das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunaユs do T工 abalho e es七ao aいユalizados a七6 2 (dois) dias 
an七eriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certid巨o atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A acei七a9ao des七a cer七idao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工nterrユe七  （ h七七p ：ノノwww ．七 5七． j us . br), 
Cer七ュdao emユ七 ida gra七ul七amente. 

ェNFORXA尊o ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarユos a iden七ュ fュcacao das pessoas naいユrais e juridュcas 
mnadュmpler北es peran七e a Jus七19a do Trabalho quan七o さs obrユgac6e 5 
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 Comissao de Concilia9ao Pr via. 



06/07/2020 	 Consulta Regularidade do Empread可  

1e a irataxa n 

Certificado de Regularidade 

do FCTS 一 CRF 

InscrI9'o: 29・ 087 ・ 649/0002-54 
Raz'o SocIakZARLOS ALEXANDRE SILVA Mt 
Endere9o: PC MONSENHOR NONORATO 365 I CENTRO ノ  PIWtS f b M I 4つ‘。UuUu 

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

O presente Certificado nきo servir' de prova contra cobranらa de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuiら6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

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

Certifica''o N'mero: 2020062703424086448644 

informa‘言o obtida em 06/07/2020 15:09:18 

A utilizaC5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica'o de autenticidade no site da Caixa 
www.calxa.gov.br  

m“細m，直・叱耐、oalu"v謝加o。・ultacrf/p・”“am破・Enipregadorief 
	 Ill 
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昌  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas, para o fornecimento de generos alimenticios para 
Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, oriundo do Preg白o Presencial no 
060/2018, de acordo com a necessidade de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo 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, p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9ao 
constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos a s a96es de combate ao 
COVID-19 

Gabinete do Prefei ・  20 de julho de 2020. 

2讐  fl MUHICPALQoes 
タ“ー・“ fiara ・戸‘・・ノ  

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



Po96es, BA, 20 de julho de 2020 

Atenciosamente, 

％  乙  

ultavo Correia Si1a 
Setor Cont白bil 

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 urg6ncia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Or9ament自ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTARIA, conforme seque abaixo 

UNIDADE: 03.09.01- Secretaria Municipal de Sa自de 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ー  
COVID-1 9 

PPWIF(TURA6 MUNICIPAL?ooes 
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te 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es ・  BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saロde, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas, para o fornecimento de generos alimenticios 
para Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, oriundo do Preg白o Presencial n。  
060/2018, de acordo com a necessidade de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atraves do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 1o que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia 
Legislativa, do estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da 
rela9白o constante no Anexo U nico deste Decreto. Solicita an自lise e parecer t6cnico 
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 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 rela9百o constante no 
Anexo o nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de postilamento est 
adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. Segue 
Dota9ao pretendida para elabora"o da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo no. CONTRATO No 036/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefei ・ , 20 de julho de 2020. 

Leandro翌．  Jo MacarenhasP41TP. Muni4ipal 

PolURA MUNICIPAL?coes 
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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
麟轟ラ EsTADo DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

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

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no0036/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME, para a incluso de Atividade/Projeto especifico de combate ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no036/2020FM5, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sahde e a Empresa 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, para a inclus五o de Atividade/Projeto 
especifico de combate ao COVID-19. 

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

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: (...) 

§8o 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 dotaゆes 
orgament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera車o do mesmo, 

ESTADO DA BAHIA 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(7fl3431 -5800- Fax (77)3431-5605 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES'! : 
ミ誌黒萄  ESTADO DA BAHIA,ptSn Lq  

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

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza恒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 nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que n五o ha necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anuencia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relev合ncia sobre 
as quais 6 rgao poder自  decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota車o or9amentaria ao contrato de n丘mero 036/2020. Como cedigo, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far自  frente a fritura despesa 
j quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/cart. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art.5 5, inciso V, da Lei de Licita96es, preve como clausula 
necess自ria em qualquer contrato, "o crdito pelo qual correr自  despesa, com 
indica車o da classifica車o funcional programtica da categoria econ6micatt. A 
indica9ao dos cr6ditos or9ament自rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razo白vel interpret-la como uma "modifica車o", de modo 
exigir celebra95o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza貞o do termo de 
apostilamento ao contrato de no036/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po 96es/Bahia, 21 de julho de 2020. 

ユ  
YANNE MACEDO MATOS 

ASSESSORA JUflIDICA - OAB/BA 51735 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Poc6esBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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農君  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo um.0 Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , no 	, CEP 
	 Bairro 	, 	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo do 
PREGAO PRESENCIAL n。  060/2018, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

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

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, para o 
fornecimento de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio, oriundo do Preg白o Presencial n。  060/2018, de acordo com a 
necessidade 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 publica dos municipios baianos intecirantes da relacao constante no 
anexo unico aeste uecreto, contorme aescri9oes ao VKヒUAO I'I<tStNUIAL 
060/2018. 

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

UNIDADE: 03.09.01- Secretaria Municipal de Saロde 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - 
COVID-19 

CLAUSULA SEGUNDA~PRAZOS 

I P*IPIITUA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

2.1 0 prazo do Apostilamerito ser a partir de 24 de julho de 2020, e de acordo com 
as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 
do C6digo Civil Brasileiro; 

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

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

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF ・ 	 CPF 

t PRIF!ITUA fl MUNICIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

● dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, para o fornecimento de g白neros 

alimenticios para Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, oriundo do Preg白o 

Presencial n。 060/2018, de acordo com a necessidade de acordo a necessidade atual, 

para processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo fl.0 2440 de 29 de junho 

de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 

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 publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto 

Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do CONTRATO N。  036/2020 

FMS. 

・  

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2020 

2PRLFI'TUtA6 MUNICIPAL?ooes 
タ,n,r,ran"wa "“・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 036/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui6es 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, para o 
fornecimento de g白neros alimenticios para Secretaria Municipal de Sa"de deste 
Municipio, oriundo do Preg白o Presencial n。  060/201 8, de acordo com a necessidade 
de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atraves do Decreto 
Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado 
por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos 
municipios baianos integrantes da rela9ao constante no AnexoU nico deste Decreto 

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 Assembl白ia 
Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo U nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est自  adestrito somente aos itens especificos 自  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefeit・ , 3 de julho de 2020. 

Leandr画  .ujo.9lascarenhas 
Ito iviupicipat 
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鱗驚 	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。  036/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte 

UNIDADE: 03.09.01- Secretaria Municipal de Sa"de 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - 
COVID-19 

Gabinete do Prefei ・ , 23 de julho de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SA〕DE 
CNPJ: 11.113.324/000145 

CONTRATO 36/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES. COM  
COPARTICIPAAO DO~ FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
pblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia 
一 FONE/FAX (77) 3431-5820, insctita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo Ilm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA〕DE, insthto no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, corn sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 1Bairro Centro - CEP. 45.260- 
000. representado por Jorge Luis Santos Lemos. Secretrio Municipal de Saロde, doravante 
denominado,CONTRATANTE, e a empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA. ME, pessoa 
jurdica de direito privado, Inscrito no CNPJ sob o numero 29.087.649/0002・54, com 
endereo comercial Pra9a Monsenhor Honorato, 366, Centro, Po96es, Bahia, CEP 45.260・  
0001 aqui denominada CONTRATADA, corn base na licita戸o na modalidade Prego 
Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, 
mediante as clusulas e condi加es seguintes: 

I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o a aquisi9'o de g'neros alimentIcios em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saロde deste MunicIpio, conforme descri加es da Ata de Registro 
de Pre9os n 001/2019 do Preg'o PresencIal n。 060/2018. 

§1。・  A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9'o, de at' 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 
no 8.666/93 corn suas ulteriores altera加es. 
§20 ー  A presente contrata"o est自  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Preg吾o Presencial n。  060/2018, com base no, do art. 11, da Lei no 10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA ・ REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser parcelada semanal, conforme requisi9ao do setor de compras/tesourana 
ou pela autoridade superior, autorizando o fomecirnento; 

a) De 01 dia, a partir da solicita"o da Contratante do lote, semanal para os itens pereciveis. 
b) Os itens a serem entregues sero os mesmos que esto no Termo de referncia e no 

termo de Aceita9'o Anexo IX. 
c) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 

2.2 - O Regime de Execu9巨o do presente Contrato e de Preo por item, em obedi'ncia ao 
Edital do Preg自o Presencial N。  060/2018 e seus Anexos, que a este intega, 
independentemente de transcri9巨o, e 自  Lei Federal N。  8666 de 21/0611993, e suas 
altera9oes introduziaas pela Lei トederal rr SMBJ/94. 
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6.2.3 - Poder a fiscaliza戸o ordenar a suspens'o total ou parcial dos servi9os, caso n自o 
sqam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem 
prejuIzo de outras san"es que possam se aphcar a CONTRATADA. 

CLAUSULA S'TIMA~ PENALIDADES 

7.1. Para a aplica戸o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra戸o P"blica e a 
reincid6ncia na pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejurzo das san96es 
administrativas 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 cabvel apenas em falhas leves que nao acarretem 
prejuizos graves ao Municpio. 
7.1.2. Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n.。8.666/93 e n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina戸es legais, garantida a 
prvia e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu戸o contratual, inclusive por atraso injuslificado na execu9白o do contrato, 
sujeitar白  o contratado a multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra9'o, obedecidos os seguintes limites m'ximos: 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 
da obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicatrio em fimiar 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 convoca9且o; 
0,3% (trs decimos por cento) ao dia, at6 o trig'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 nao impede que a Administra9ao rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da 
garantia do contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al自m da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventuaknente devidos pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. N自o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item nao tm carter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspensao temporria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposi加es legais citadas 
7.1 .5. Sero punidos com a pena de declara9自o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni9白o ou at6 que seja promovida a reabilita9'o perante a autoridade competente para 
aplicara puni 白o, os aue incorram em outros ilcitos Drevistos em lei. 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1.- A rescisao poder ser: 
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8.2. - Pelo descurnprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
imediata, com as consequ'ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n. 8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, sem prejuIzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8 3- A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, corn as consequncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra●o Pロblica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera加es. 
8.4. - Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr'vio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia 
mInima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuIzos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do 
CONTRATO at' a data da rescis白o. 
8.5 ・  Da rescis巨o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima9きo do ato. 
8.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou 
da legisla"o especfica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9言o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDIOES GERAIS 

9.1 - Sero de propfledade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自flos, 
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 servi'os ou da Administra戸o, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser白  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato' regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

CL USULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL. 

10.1 - As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de 
execu"o, constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten'o ou compensa"o de crditos, sempre que possrvel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dovidas oiiundas do 
presente Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr's) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, qjie'subscrevem depois de lido e 
nrhnrin rnnfnnna 
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Po加eslBahia, 02 de janeiro dc 2020. 
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Testemunhas: 
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I ‘、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 036/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 036/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 036/2020 EMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9oES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAO0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAC1DE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada a 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 representado pelo IIm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob ono 11.113,324/0001-52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 

a 	CEP. 45.260-000. reoresentado oor Lorena Santos Mascarenflas, secretaria M unicipai ae 
ー 	Sa"de, doravante denominado CONTRATANIヒ, eao outro iaao a empresa LMNLUb 

ALEXANDRE SILVA 一  ME,pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002・54,com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, no 366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de generos 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme 
descri96es do Preg白o Presencial n。  06012018, que ser自  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotaゆes no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
orazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos 
municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo O nico deste Decreto; 
1.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 

listados em anexo, especificos 白  s a加es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament自ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1 0.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de 

COVID-19; 
I .5Sendo assim a dota9白o or9amentaria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Pogões-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro 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 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 CARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com enderego comercial Praça Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Pogões-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregáo Presencial n° 060/2018, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

listados em anexo, especificos as acões 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 Saúde - 

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

Unidade 
Orçamentaria 

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

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

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos o J 
PじITUtA6 MUNICPALcoes 

URA ale 11 

Rija: Cardeal ria Silva, no75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 34 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Bahia, Fone: (77) 34 
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0 、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

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

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

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

Testemunhas: 

島2戸  9y575 ー  
1)  fiS  
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Unidade 	30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
Or9ament自ria 	030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.304.09.2.042-Gesto das A96es de Vigil白ncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9吾o do Bloco MAC -Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emera'ncla em Sa"de - COVID-1 9 

Atividade/Projeto 

Elemento de Despesa 
Fonte 

3.3.90.30.00 - Material de consumo 
02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transfer白ncia de Recursos 

1)iario ()lici:tt do 

MUNICIPIO Po96es 
Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
6 - Ano - No 875 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No036/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N. 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro, Po96es-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo fim.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal. COM  A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o no 11,113,32410001-52, com sede a 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  empresaCARlOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.64910002-54 corn endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  060/2018, nas disposi6es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,niediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g白neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municpio, conforme 
descrI96es do Preg白o Presencial n。  060/2018, que ser白  necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo 
Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1・  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9ao deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pjblica dos 
municipios baianos integrantes da rela9ao constante do Anexo Unico deste Decreto; 
t2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adstrito somente aos itens 

listados em anexo, especificos 白  s a9うes de combate ao COVID-19; 
13 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada 
L4 Atividade/Projeto:10A22Mt2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-19 
L5Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

Pび挙o奄亀 Rua cardeal da Silva, nt 75, centro, Po"es-Bahia. Fone: 77) 3431-4350 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro 

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

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

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas 

昂F 	 

 

2)CPF 

 

  

Pじ挙oes 

 

R' c 	ai da Silva. n。  75. centro! PoG6es-Bahia. Fone: (77) 3431・4350 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPRYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 036/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 036/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 03612020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA ー  
ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 036/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCõES COM COPARTICIPAÇA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - 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 Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001 -52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260・000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
CARLOS ALEXANDRE SILVA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n。  29.087.649/0002・54, com endere9o comercial Pra9a Monsenhor Honorato, n。  366, Bairro: 
centro, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licita9ao na modalidade Preg白o Presencial n。  060/2018, nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g'neros 
alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Pregao Presencial no 060/2018, que ser自  necess白rio acrescentar uma 
atividade/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自o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9百o constante do Anexo Unico deste Decreto; 
1.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 

listados em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de ー  

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota9ao or9amentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 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 	empresaCARLOS 
ALEXANDRE SILVA - ME,pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 
CARLOS ALEXANDRE SILVA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
n° 29.087.649/0002-54,com endereço comercial Praga Monsenhor Honorato, n° 366, Bairro: 
centro, Poções-Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2018, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

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

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

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

Unidade 
Orçamentaria 

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

Atividade/Projeto 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02— Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 
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PREFEITURA興NIC 

24 de Jし， lho de 2020 

CLAUSULA SEGUNDA ー一  PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita9うes da Contratante n自o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro: 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
き・lFicam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi加es estabelecidas no Contrato 
unginai que colccnrem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CL USULA QUARTA - DAS
d 
DISPOSI ES

4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po es, Bahia, aue Drevalecer sobre nhinJniier nutra, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do" Contrato. das tesremunnas. 

1慧帯謡蕊詰器嘉署器認器晶認認隠麗器鷺 de igual teor, nahihil 

Po96es BA, 23 de julho de 2020. 

Leanciro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 
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