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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO N。  123/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material penso, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Preg白o Presencial n。  0l8/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav6s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 
2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19'i 

AUTUA9AO 

Aos 05 (cinco) dias do m6s de maio de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se v. 

お，  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PPRIFIITURA fl MUNICIPALwocoes 

細婦押・H 
Praa da Bandeira, 02 1 Centroー  Po96es - Bahia 一  FONEfEAX (77) 3431-5620 



PREFEJI'URA MUINICLPAL DE PUCUES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 204/2020 

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 11.113.32410001-52 e a empresaDELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, inscrito no CNPJ 31.341.284/0001-03, 
referente ao Pregao Presencial n。  018/2020-SRP, cujo objeto 白  o fornecimento parcelado 
de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 

	

- 	contrato este sob o no I 23/2020-FMS 

	

W 	Justifica-se a necessiaaae oeste, atraves ao iiecreto nu 1U de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcessq de Arrecada9ao no valor de R$ 821 .766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade p自blica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at白  23 de Juihodo 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-1 9 
Ficando aberta uma nova A9ao Or9amentria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10・ 122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de- COVID-19 

Na certeza de vossa compreensao, elevando nossos votos de estima e considera9白o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Jo,WI-d 、 ntos Lemos 
Sec. Munici.' I山SaIl由由A写加S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  exist6ncia de recursos orament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de material penso, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, 
para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 
2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19) 

Justificativa 
Cr白dito 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); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos 自  s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefei a. O合de maio de 2020 

Leand . ajoMjscarenhas

- ito Mun cipal 

I PIFEITURA fl MUNICIPAl.?ooes 

 

Pra9a da Bandeira 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONEIFA)( (77) 3431-5820 
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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 
ha disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
ORGAMENTRIA, conforme segue abaixo 

a 	Unidade OrCament白ria 30700 - Secretaria MuniciDal de Sa自de 
uiu,'ui ー  i-unao iviunicipai ae tiauae ce i-'o9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 
10.301.09.2.041 ・  Gest白o das A96es de Assistencia Farmaceutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigilncia em Saロde 
10・ 302・ 09・2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 

'' 
	 」  

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

Po96es, BA, 05 de maio de 2020. 

● Atenciosamente, 

需1 

Setor Cont白bil 

垣販UNICIPAL 

4he’加・d‘円m,,'pqノ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

昌  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa自de, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de 
material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  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自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), solicita an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao 
Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso 
de Arrecada9白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 a s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9ao pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 123/2020 FMS. 

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

Gabinete do Prefei ・ , 05 de maio de 2020 

PPMFi1URA fl MUNICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431 -5820 
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1 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
電襲響 
愚   C 、  ESTADO DA BAHIA 

pARECER JUR血'co 

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

sCQTTNTO: Anostilamento do contrato n 0123/2O2o/FMS, celebrado entre a
nTflrT'flTflTTTflflI? A 

Prefeitura Municipal dePoeゾこ、讐鷲諏器詰答蓋姦猛ふho de 

●
難察難羅議  

decorrente do Coronavirus・ 

● 

鷲響鷲  
decorrente do CoronaviruS・ 

臓難麟麟驚 
 

Pa da Bandeila02 - Centro-P。
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● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

鳶難薫難鷺夢  

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

§8。  varia9五o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi6es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
orぐamentrias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  ltimo se ocupa da formaliza車o das altera"es nas cl自usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, par'grafo 丘  nico, da Lei n0 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao 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 altera96es de menor relevancia sobre 
as quais Org言o podera 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 dota9ao or9amentaria ao contrato de n丘mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far frente a futura despesa 
j自  quando da instaura9含o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como 
clausula necessdria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correra despesa, 
com indica車o da classifica車o funcional program自tica da categoria 
econ6mica". A indica車o dos cr6ditos or9amenthrios trata-se de mera 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

、  

V 
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欝  

U! PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 

como uma I誓鴛繊IAfirmado, 1 no sendo razovel interpret -lao exigir celebrao de termo aditivo. 

慧霊 Antedeilneados opinanostilamefltO鷲鷲o1 em conta os argumenilidade de realizatermos do arflgo 65, 競欝Imade93 e 

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

YANN44ACEDo MATOS 
ASSESSORAJJU1 DICA - OAR/BA 51735 

' 

Pa da Bandeira.02 - Centro.PO eS/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	  pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro   	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
PREGAO PRESENCIAL n。  018/2020 - SRP, resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

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

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess自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 no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p"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 a s a96es de combate ao COVID-19; 

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

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

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 
10.301.09.2.040 - Gesto das A96es de Aten9ao B白sica 

1 9 ITUA fl MUNICIPAL?ooes 
ター可”ロりロm ・r・J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

10.301.09.2.041 - Gesto das A96es de Assistencia Farmacutica 
10.304.09.2.042 - Gestao das A96es de Vigilncia em Saude 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transfer6ncia de Recursos 

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

. 	CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAAO
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 DISPOSIOES 
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, 
Secretarios e Setor cont自bil 

Po96es, 	 de 2020 

● 
Leandro Ara"jo Mascarenhas 

Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PRifl麺聾  



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 das Secretaria Municipal de Saロde, j白  consultado o Setor 

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste 

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

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

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

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

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

devida publica9ao com base na Lei no 8.666/93 e Decreto Municipal no 10 de 05 de 

maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 123/2020 FMS. 

、、  
Gabinete do Prefeit'. 06 de maio de 2020 

I PRIFEITURA fl MUHCPAL?ocoes Pra9a da Bandeira, 02 - centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 12312020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 01812020-SRP 
de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao para 、  eusteio i das a9うes de enfrentamento de calamidade publica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19). 
Justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-1 9 

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

Gabinete do Prefeito e de maio de 2020 

Leand 'lr- 'jo.Ma,carenhas 
ree O MUfliipal 

PPREFEITURA6 MUNICIPALwooes 

4fl岬4q fr,ta O poW 

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



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。  123/2020 FMS, cuja dota9o 
acrescida ficou a seguinte 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o B自sica 
10.301.09.2.041 ・  Gest白o das A96es de Assist白ncia Farmaceutica 
10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ・  COVID-19 

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

Gabinete do Prefeito. ● de maio de 2020 

Leandro 	"jo.Macarenhas 
o iviuniqipai 

I PREFUTURA6 MUMCPAL?ooes 
4'""4・“ "v.a ・Pロ・・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPIPEITURA fl MUNICIPALlo coes 
4らー岬ロ・‘”α ・,・・・ノ  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No12312020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 123/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  123/2020 EMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOGICO LIDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 123/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAQA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOGICO LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po加es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5620, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo lIm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNIUIPAL Lit bAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaDELTA SUL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n。  31.341.284/0001-03, com endere9o comercial 
Rua do Boiadeiro, no 65, Mandacaru, Jequi- Bahia, CEP: 45.210-040, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita戸o na modalidade Pregao Presencial n。  
018/2020・SRP, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as clusulas e condi6es 
seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 
deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro no 044/2020, referente 
ao Edital Preg旨o Presencial n。  01812020・SRP,que ser necess白rio acrescentar uma 
atividade/projeto nas data96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal no 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 Coronavlrus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao dos 
recursos da Dota"o Orament自ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.06$ - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POQOES - 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 Ara* Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAQA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTFtATANTE, edo outro lado empresaDELTA SUL 
DISTRIBUIDOFtA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n° 31.341.284/0001-03, com enderego comercial 
Rua do Boiadeiro, n° 65, Mandacaru, Jequié- Bahia, CEP: 45.210-040, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 
deste Municipio, conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 044/2020, referente 
ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que será necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das 
agões de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos às ações de combate ao COVID-19; 

	

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

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

Unidade 
orçamentária  

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

Atividade/Projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10 301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10..304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 
	  10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Er ilmcia em Saúde - COVID-19 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
t 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 
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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 cl白usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

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

Po加es BA, 07 de maio de 2020 

L 

2w七  c‘ シ瓶  
stavo Correia Silva 

Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 'it1) 	1 
CPF: 9ヲ IO96 (45 叱  9 

 

2)心  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 1I.113.324/000I-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

1 300 PCT ABAIXADOR DE LINGUA , MADEIRA, DESCARTÁVEL PCT 0/100 UMID ESTILO R$ 	3,63 R$ 	1.089,00 

10 175 RI ALGODÃO HIDROFILO 250g MELHORMED R$ 	9,41 R$ 	1.646,75 

11 100 RI ALGODÃO HIDROFILO 500g MELHORMED R$ 	17,50 R$ 	1.750,00 

12 52 UND ALMOTOLIA PLASTICA - AMBAR - 125m1 BICO RETO J. PROLAB R$ 	3,38 R$ 	175,76 

13 16 UND ALMOTOLIA PLÁSTICA - AMBAR - 250m1 BICOCURVO J. PROLAB R$ 	3,38 R$ 	54,08 

32 18 UND AVENTAL CENTRO CIRURGICO PCT C/20 C/MANGA MEDGAUZE R$ 	2,16 R$ 	38,88 

33 20 UND AVENTAL CENTRO CIRURGICO PCT C/20 S/ MANGA MEDGAUZE R$ 	2,16 R$ 	43,20 

34 65 UND AVENTAL DESCARTÁVEL MEDGAUZE R$ 	2,94 R$ 	191,10 

今'3し“さー krでRmoDもド9osT I l A mEドや ftD CDPJV4tPtV t4一双y口。  (@,--(Egolo Dcf4vos-riLft tykErsTo po CoNroLocro or= kitliao 

J山  Jul ro da Silva 
-' Financeiro 
Dec. cli S.uae 
叫 り引口017 

ro da Silva 
Financeiro 

Sec. de &We 
''t 061/2017 

0 

● • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 
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Praa da Bandeira, 02 - Centroー  Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N12312020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 123/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N. 12312020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPAいO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E A 
EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOCICO LTDA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 123/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÁO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOGICO LTDA. 

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

a 	Municipal, bUM A LUrAK1IUII'AじAU UU ト JNLJU MUNlUlPAL Ut SAUUヒ . inscrito no 
． 	しNVJ soo o r 11,lli,iZ4Iuuul-bl, com seae a Rua: uaraeai aa b iiva, nu ib,b alrro:centro, 

CER 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaDELTA SUL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado,inscrito no CNPJ no 31.341.284/0001-03, com endere9o comercial 白  
Rua do Boiadeiro, n。  65, Mandacaru, Jequi- Bahia, CEP: 45.210-040, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。  
018/2020-SRP, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es 
seguintes: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogões Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaDELTA SUL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA , pessoa 
juridica de direito privado,inscrito no CNPJ n° 31.341.284/0001-03, com endereco comercial 
Rua do Boiadeiro, n° 65, Mandacaru, Jequié- Bahia, CEP: 45.210-040, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
018/2020-SRP, nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela 
Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 
deste Municipio, conforme descri加es constantes da Ata de Registro n。  044/2020, referente 
ao Edital Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP,que ser necess自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。  10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a加es de enfrentamento de calamidade p白blica decorrente do Coronavirus (COVID・19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1O.122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota"o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pregos para o 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 
deste Municipio, conforme descrigões constantes da Ata de Registro n° 044/2020, referente 
ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que sera necessário acrescentar uma 
atividade/projeto nas dotaçÕes no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a 
necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de 
maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das 
ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

	

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

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação 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 Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Smith) - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
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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 condi加es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSI9OES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4・2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Araロjo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 r CPF: 



Unidade 
oramentria 

Atividade/Projeto 

Elemento de Despesa 

Pじ挙嚇鶴  
’ー・“~ ~・ノ  

30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po加es  
四・冥2・09・ 2・ 038 一 M日nuten"o da Secretaria de Sa"de 
讐烈聖翌・興o 一 9esto das A9るes de Aen"o B自sica 

縄量議糧昌器農鱗霊雛恕票器 utica 

鰭蕪044 - Manul068 Entre- Material d熱do Bloco MAC - Mnto da Emerqnciilimo 	 器Alta ComSade - C鵠dadeD-1 9 

Rua: carteai da Silva, n'75・  ceniro, Poc6es Bahia, Fone; (77) 3431.4350 

Di'rio Oficial do 
MU叱に馴o Po96es 

Qulritakira 
28 da Maio da 2020 
46 一 Ano 一 N.802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 123/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  123/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPAR11CIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOGICO LTDA. 

ABa讐驚器MUNIoes欝舞謂臓誘協，綴認 Praanscrita鷲andeira,s nCNPJ sob, 

器器控001-65 neste atoOM A COPARTIC畿entado pAO DO齢品Leandro Ara jo MascaMUNICIPAL DE SA冨穏P refecrito 認  
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua: Cardeal da Silva, n。  75, Bairro:centro, 
CEP. 45・ 260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sade,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaDELTA SUL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICo LTDA, pessoa 
jurdica de direito privadoinscrito no CNPJ n。 31.341.284/0001-03, com endere9o comercial 
Rua do Boiadeiro, n。  65, Mandacaru, Jequi- Bahia, CEP: 45.210-040, aqth denominada 
simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preq'o Presencial n。  
01812020-SRP, nas disposi"es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada Dela 
Lei 8.883/94・  resolvem celebrar o presente apostilarnento,mediante as cl白usulas e condi6es 
seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Reuistro de Precos oars o 
fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municioai de Sa'de 
deste Municipio・  conforme descuic6es constantes da Ata de Reqistro no 044/2020. referente 
ao EdItal Preg'o PresencIal n。  018/2020-SRP,que ser白  necess白rio acrescentar urna 
atividade/projeto nas dotaいes no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo corn a 
necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto MuniciDal no 10 deUS de 
maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecadac'o oars custeio das 
a es de enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavlru /COVIfl-IQ'r, 
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 COVlD-19: 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus百o dos 
recursos da Dota"o Oramentada a seguir especificada 
1・4 Atividade/Projeto:1o・122・09.2・068 -- Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 
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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 solicita"es da Contratante n百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 condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLUSULA 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 duvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor contbil 

Po"es BA, 07 de maio de 2020 

Leandro AraCajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

   

   

 

CPF 

Po96es 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
47 一Mo 一 N' 802 

岡華鱒葛  

’ー・“~・・~”! 

Rua; cardeal da Silva! n。 75, centro, Poc6es Bahia, Fone; (77) 3431-4350 
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贈難難

.L DUEUan JEQUIEFinanasequiezinho 

Tel.: (73) 3526-8463 	CNPJ: 13.894.UfげUUU1-6U 

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

Nome 
DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA 

Endere9o 
RUA DO BOIADEIRO MANDACARU 

Municipio 

一一 JEQUIE 

- CNPJ/CPF 

31.341.264/0001-03 

Inscri9ao Municipal 

19846 

Estado 

BA 

Data Emiss自o 

1110212020 

C6digo de controle da certid白o: 38952343A0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que n白o constam pend白ncias referentes ao im6vel 

especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscri加es em Divida Ativa 

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

Esta certid言o refere-se exclusivamente 白  situa9白o do contribuinte no 自  mbito da PGM e SFM. V自lida at白  11/05/2020 

ATEN9AO: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

Certifica'ao Digital: 38952343A0 



CNPJ 

31.341.234/0001-03 

RAZAO SOCIAL 

DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IIOSPITALAR E 01 

INSCRI9AO ESTADUAL 

151.370.832 

,GOVERNO DO ESTADO 1)A BAHIA 

SECRET4RTA DA F47.FNDA 

Emissユu: 11/03/202008:26 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

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

Certid白o NO:O 20200786618 

Fica certificado que n白o constam, at' a presente data. pend'ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
! dertificadョ「e!auvョc ョos加butos ョdrrin・stradospつresta Secretaria 

Esta certid自o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistencia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 11/0312020, conforme Portaria n。  918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida com a apresenta"o coniunta do carto oriqinal de inscri 言o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

r‘ドlliaidし I 	 ＆にci.,"山oN'gd'“山巾  
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MINIST亡RIO 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: DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E 000NTOLOGICO LTDA 
CNPJ: 31.341.284/0001 ・03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 
n白o constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Uni自o (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o6 vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg自os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se a situa戸o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo 自  nico do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991 

AaLelLa"o desta certid言o est白  condicionada 合  verifica9言o de sua autenticidade na 臓ernet. nos 
endereGos <http://rfb.gov.br> ou 'chttpJ/www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 20:15:34 do dia 11/02/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at' 09/08/2020 
C6dioo de controle da certid白o: 2548.AEE1.A197.7BOC 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 
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CERTェDA.0 NEGAT工VA DE D血BェTOS TRABALH工STAS 

Nome: DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO 

LT DA 
仕IATRIE E FILIAIS) 

CNFJ: 31.341.284/0001-03 
Ocr七ュdさつ  nO: 7077303/2020 

Expedi c o: 23/03/2020, a s 12:09:23 
Validade: 18/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sにこ  c×Fこdlこdこ．  

Cer七ユ fュ ca一se que DELTA SUL D工STR工BU工DORA DE PRODUTOS 且OS?工TALAR E 

O D O N T O L O G ェ  C O 	 L T D A 

(MhTRェZ E FェL工Aェ3), insor比o(a) no CNPJ sob 
o n。  31.341.284/0001-03, N O CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolu9ao Adminis七ra七 lva r.。  l4TO/i011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2 こ11. 
しs dados constantes oesta certidao sic de responsabiユ二aade dos 
Tribunais do Trabalho e es七ョo a七ualユこados ョ七e 2 (dois) dias 
anterユores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa jundica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a 七odos os seus estabe.Iecirnen七os, agenc ユas ou filiais. 
a ョ rPl 十円マ月。  HPS 十 . cRrt 、 H月n cnnHlClnriョ -ョ  只P 円  verlfiraC月 o HP 5112 
au ten七ユcidade no For七al do Tr ュbunal Superior do Trabalho n三
二nterne七  (http: ／ノW W '4にst. 」 us'br). 
Certュd』o em工七二da gratlュユ tamente. 

ェN FORMACAo 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedレ ties Trabalhュ S七as conS七am os dados 
necessarlos a 工den七ユ f ュcccao das pessoas na七uraユS e Juridュ cas 
ユnadimplen七es peranヒe ョ  J us七lga dっ  Tr ah a二ho qianto as obrユ ga9うes 
estabelecidas em sentencia condenat6ria transitada em 」 ulgado ou err 
a cor ao s コ udュ o ユ a ユ S 七rahalh二stas, inc上us二ye nつ  c on cc rn en七e aos 
工 C c 、ノ lhl皿C n七 LI S F 主 C I d=i 、 ‘己 rLLI , 	a hこ11L'arlしs, 	ロ  
emolumentos ou a recolhimentos determinados en lei; ou 
de execしgao de acorこos firmados perari七e o Mmnユ 5七erユ o 
Trabalho ou Comissao de Concilュ a こao Previa 

一 	~ し l」コ  しくユつ , 	くユ  

dec or r en t e s 
Publico do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 12312020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPA夢O 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE POCOES E A EMPRESA DELTA 
SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALAR E ODONTOLOGICO 
LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES (BA), estabelecida 自  Pra9a da Bandeira, no 02, centro, 
Pocうes-BA. inscrita no CNPJ sob n．。14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo llm.o Leandro 
Arauio Mascarennas. I-'reTeito Municuijal, CUM し JrMkIIしIrMしAU LIU ruriuu Muriut.urnL. uc 
SAUDE DE FOCOES, Estado da Bahia, pessoa jundica de aureuto publico, com seae na xua しaroeau 
da Silva, n。 75, centro, Po96es-Ba, inscrito no CNPJ sob ono CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato 
representado pelo Secret白rio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos, brasileiro, inscrita no OFF sob o n' 
466.638.785-49, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa DELTA SUL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa juridica de 
direito privado, inscrito no CNPJ n。  31.341.284/0001・03, com endere9o comercial a Rua do Boiadeiro, 
n。  65, Mandacaru, Jequie- Bahia, CEP: 45.210-040, aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita"o na modalidade Pregao Presencial n。  018/2020・SRP, nas disposi加es da Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento, mediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui o objeto do presente contrato o Registro de Pre9os para o fornecimento parcelado de 
material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Sajde deste Municipio, conforme 
descri96es constantes da Ata de Registro n。  044/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial n。  
01 8/2020-SRP 
§10 A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acr白scimos ou 
supress6es na aquisi 百o dos materiais objeto da presente licita"o, de at' 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
altera加es. 
§ 2" A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presencial n。  01 8/2020-SRP, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato e de pre9o unitrio, em obediencia ao Edital do 

Preg白o Presencial Nロ  018/2020-SRP e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N" 8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 

b) A a9ao ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n百o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9吾o do contrato. 

a) De 05 dias, a partir da solicita9白o da Contratante 
b) Na entrega dos medicamentos e material, dever合o ser apresentados registro da ANVISA, das 

rnesrrias lilatcas apresentadas ria piuposta. 
c) Na entrega referente ao lote 14 medicamentos de aten9且o b白sica, dever白o ser realizados de 

diariamente no setor de Assist白ncia Farmacutica, prazo m白ximo de entreea 24 horas, conforme 
soucna9ao ao uontratante em poucas quantidades 

§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se 	ncretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8 666/93 com as altera96es da Lei 

三?Oぐ6奄奮  Rua: cardeal da silva, nt 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 343 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser白  de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg巨o Presencial 
n。. 01812020-SRP e da Ata de negocia"o feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-自, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at' 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi"o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especifica96es; 
§ 10 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 substitui"o e/ou emiss白o de Nota de Corre9白o, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao ser自  considerado para efeito de qualquer 

一 	reaiuste ou atualizac白o do valor contratual. 
w 	4・j us rre9os oTertacos serao lixos e Irreajustavels. 

4.4 Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poder白o sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia"o do custo da produ"o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at6 a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d" da Lei Federal n.08.666/93 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto sera de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregão Presencial 
n°. 018/2020-SRP e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-a, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especificações; 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de quaiquer 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 sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 

411 	

reajuste ou atualização do valor contratual. 
4.3 Os Preços ofertados serao fixos e irreajustaveis. 
4.4 Os pregos 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 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr言o por conta dos recursos da Or9amentaria a 
seguir especificada 

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

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

Atividade/projeto 

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

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02- Receitas e T ransf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 

Pargrafo U nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s'j 
I. rrova tie regularIdade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Unio e 

I rioutos 十ederaIs; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

VI・  Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAGoES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6・1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessjdade daCONTRATAF'JTF 
o. I .L li しuiN IKA I MU#k sera legal e Tinanceiramente respts白vel por todas as obriciac6es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9o deste ヤ  ontrato, bem como, pelos 'ncargos 

島逃逃壷昌 Ru。 “「d。司 d日 s,ト日 n。 75帥1「。P。96es8Afme""A314由0 	 2 

Paragrafo Clnico: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal0s) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto Fazenda Federal, referente Divida Ativa da União e 

Tributos Federais; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

VI. Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA • DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a nec sidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente resp savel por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste ontrato, bem como, pelos encargos 

iittise- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a eles nao se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou imprudencia, 
na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaG白o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir白  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as condi6es de 
habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93. 
6.1.8 Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po加es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis aps a verifica9自o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova"o, em ate 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorr6ncia, 
sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

6.2 DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser白  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2・ 3 Poder白  a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso n言o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, ate o quinto dia thU do mas 
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida 
assinatura, conforme art. 61,§ 1。  da Lei n。 8.666/93 e suas ulteriores alteraG6es; 
6.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as provid6ncias que lhe 
parecem cabiveis e anotar os fatos ou observa96es cujo registro se fa9a necess白rio; 
6.2.6 Os pre9os registrados ser白o publicados no Dirio Oficial do Municipio; 
6・E・ I tU面「 autorizaり‘o para aquis瞬o dos triateriais e produtos. 

● 砦驚識思標O覧器器鷺膿eses abaixo relacinnathR sPrうn nnIirコr1コc コ  c coniiinte 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra"o, sem prejuzo de san加es civis e criminais, 
ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 
7.2 Advertencia sempre que forem constatadas infraゆes leves 
7.3 Multa por atraso i motivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos 

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

b) ate 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do p roduto 
C; superior a 3(1 (trinta) dias, nos casos em que n白o tenha havido o cancelamento da nota de 

empenno ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 
proa uto; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de emnenho ou 
- 』一  oocumenjo correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 
(.4 busperisao nos prazos abaixo definidos 

a) de at 12 (doze) meses quando praticar ato ilcito visando fru' rar os objetivos do contrato, no 
白  mbito da Administra9白o Pロblica Municipal; 
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b) suspensao de ate 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuizo 
causado 白  Administra9ao P"blica Municipal; 

c) n白o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 
estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 

d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e pr'via comunica9言o 白  administra9自o: 
multa de joG, a 20%; 

e) adulterar ou alterar caracterIsticas fsica, quimica ou biol6gica do produto fornecido: multa de 
20%; 

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 
danificado: multa de 20% 

7.5 Declara●o de inidoneidade para licitar e contratar coni a Administra戸o Pロblica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspensoes elencadas no subitem 8.3 e 8.4 
7.6 A suspens白o tempor白ria do fornecedor cujo contrato com a Administra9白o Pロblica Municipal esteja 
em vigor, impedir白  o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 白  mbito do municipio 
at' o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 
7.7 Declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra"o P"blica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni o ou at白  que seja promovida a reabilita9o 

a 	perante a pr6pria autoridade aue aphcou a penalidade, uue ser白  concedida semnre aue o contratado 
w 	ressarcir a moministra9ao pelos prejuizos resultantes e depois de ocorndo o prazo de penalidade 

aplicada. 
7.8 As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias 
ou sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s pr6vio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critrio 
da Secretaria Municipal de Administra9白o 
7.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever recolher a 
multa por meio de depsito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder白  pela sua 
diferen9a a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra9白o, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder白  ser aplicada curnulativamente com as demais penalidades, e depender do grau 
da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra9言o Poblica Municipal, 
n白o impedindo que a Administra9白o rescinda unilateralmente o contrato. 
7.11 As san96es prevista no item 08 deste edital s白o de competencia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administra9言o, permitida a delega9自o para a san"o prevista no sub-item 8.4 facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
7.12 Os danos e prejuizos ser巨o ressarcidos 白  contratante no prazo m自ximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, ap6s pr白vio processo administrativo, garantida a ampla delesa e o contraditdrio, contado da 

- 	notificaCao administrativa 白  Contratada, sob oena de multa 
' 	i' ・ ii r'iennuma san9ao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa pr白via 

do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo 

CLAUSULA OffAVA - DA RESCISAO 
8・ l A irlexeじU「。 tu(dl ou paruiai do Cur iratu ビlis切a a sua rescis'o, observadas, para tanto,ab 
disposi96es da Se9ao V. CapItulo Ill das Lei no8.666/93 com suas ulteriores altera96es 
8.2 A rescisao poder白  ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis n。  10.520/02 e n。 8.666/93. 
8.3 Quando a rescis白o ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n。  8.666/93, 
sem que haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que 
fiou Vt, soU ido 
8.4 0 presente contrato poder白  ser rescindido pelas situa9うes previstas no art. 78. da Lei Federal n。  
8.666/93・  caso em que a CONTRATANTE ter自  todas as garantias previstas no art. 77, da lei em 
referncia. 
Pargrafo Unico: No caso de resciso deste Contrato, ・  Contratada receber白, apenas, o pagamento 
rAlatiuna n nhintn fnrncrir1n う  rnntr,,te,ntc 
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Testemunhaw 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 ・52 

CLAUSULA NONA ・  CONDIC6ES GERAIS 
9.1 Ser白o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado D or ela 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9ao oeste uonirato, 
quando necess白rio por convenincia 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 transcri 白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 6 regido pela Lei n。. 6.666193, a fim de dirimir alguma d"vida em casos omissos. 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada ser言o cobradas atrav白s de processo de execu9o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

a 	reten,o ou compensa"o de cr白ditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
11.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atraves de processo de execuc白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel. 

CLUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 
12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente Contrato. 
12.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr6s) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme 

Po96es-Bahia, 06 de abril de 2020 
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