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AIJTUA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

覇う  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No037/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saロde bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 
Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg白o 
Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento 
de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 
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d轟編  

" " PREF'LII'URA MUNICIPAL DL I'OCOLS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 211/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITA9AO 

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre o Fundo Municipal de 
Sa自de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaALlOMAR PEREIRA DE 
SOUZA E CIA LTDA ME, inscrito no CNPJ 73.906.489/0001-39, referente ao Preg白o 
Presencial n。  059/2019, cujo objeto 白  o fornecimento de refei96es e quentinhas/marmitex, 
para atender a Secretaria Municipal de Saロde bem como o almo9o/janta destinados aos 
funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento M6vel de Urg6ncia- SAMU, 
contrato este sob o no 037/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no lo de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte e um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19) e da outras providencias. 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 08 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 A9ao Orament白ria conforme detalhamento abaixo 

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

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

Atenciosamente, 

Jo'WLul antas Lemos 
Sai】・ Muniti加Ide Sade山PoF6es 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 
Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg白o 
Presencial no 059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9含o para custeio das a96es de enfrentamento 
de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 

Justificativa 
Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao 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 Prefeito 05 de maio de 2020. 

1 PREFETUA fl?op聾  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e orament白ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTARIA, conforme segue abaixo 

Unidade Oramentaria 30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de S a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 - Gestao das A96es de Aten9ao B白sica 
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 - Transferncia de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

hio
o Correia Silva Setor Cont白bil 

2聾6MUNICIPALon 
争“一叫4・りロ一電・~・・・ノ  
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Gabinete do Pref- to, 05 de maio de 2020. 

scarenhas 
ipal 

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 Sade, considerando a 
necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e quentinhas/marmitex, para atender a 
Secretaria Municipal de Saude bem como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que 

prestam servi9os no Servi9o de Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme 
descri96es do Edital Pregao Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para 

processo de pagamento atraves do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Cr6dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada戸o para custeio das a6es de enfrentamento de 
calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita anhlise e parecer t6cnico 
consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crddito 

Extraordinrio por Excesso de Arrecadaao para custeio das a6es de enfrentamento de 
calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

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

Segue Dota9ao pretendida para elabora頭o da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo n。. CONTRATO N。 037/2020 FMS. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprova9ao se em consonancia. 

PREFEITURA MUNICIPAL?oco 

ター・q・町電門 apon/ 



- 	難  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
Tcr 1- ESTADO DA BAHIA 

ミ声覇i扇砿う  

PARECER JURDICO 

oRGO: Prefeitura Municipal de Po96es / Secretaria Municipal de Saude 

sSSITNTO: ApostilamentO do contrato n o37/2020/FMS, celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Pogbes e a tmpresa flLIUWU-t1' r LiflLiflht lflAでー一  - 
'ri A T FflA - ME. para a inclusao de atividade / projeto nas ciota9oes no 

cuadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto 白  o tornecimento ae 

refeic es e quentinhas/marmitex para os profissionais da sa de, contorme 

nFfRETO municipal n io, de 05 de maio de 2020, que abre credito 

extraordin自rio por excesso de arrecada9o para a96es de entrentamento ue 

calamidade p自blica decorrente do Coronavirus 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
rmnnstilamento ao contrato n o37/2o2o/FMS, celebrado entre a Prefeitura 

議五-Miinicinal de Poc6es e a Empresa ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA 
T.TDA-ME. para a inclusao de atividade / projeto nas dota96es no quadro de 
detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto6 o fornecimento de refei96es e 
ouentinhas/marmitex para os profissionais da sa丘de, conforme DECRETO 

municipal n io. de 05 de maio de 2020, que abre cr6dito extraordin白rio por 

excesso de arrecada95o para a96es de enfrentamento de calamidade publica 
decorrente do Coronavirus. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 
estabeleceu expressamente as situa96es que ensejam modifica9ao da rela9o 

Juridicoーcontratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais, 
6sabido de que h' a regra de que toda e qualquer altera9ao promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio 
da expedi95o de termo aditivo, seja altera9o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
r 4 

ミA ESTADO DA BAHIA 

、””ーーm/ 	Contudo, apesar cia regra ser expressa no que cuz respeito a 

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

contrato que afetam as condi中es at6 entao praticadas exigem a expedio 
deste termo. O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8o varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de preqos previsto no prprio contrato, as 
atualizag6es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dataゆes 
oramentまrias suplernentares at6 limite do seu valor 
corrigido, n言o caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra師o de aditamento. 

Nessas condig6es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza車o das altera96es nas cl白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 n5o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, pargrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao h自  necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevancia sobre 
as quais 6 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 n6mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a fritura despesa 
j白  quando da instaura95o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, Qe, III, 
c/c art. 38, caput, c/cart. 116 da Lei n。  8.666/93). 

八  

Pca. da Bandeira02 - Centro-Po es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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*1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

貞$J ESTADO DA BAHIA 
・’toIS ettASofi 	Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev 
como clausula necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correra 
despesa, comindica車o da classifica車o funcional program自tica da categoria 
econ6mica". A indica9豆o dos cr6ditos or9ament自rios trata-se de mera 
"execu9ao" do ajuste firmado, n豆o sendo razo自vel interpret自-la como uma 
"modifica o", de modo exigir celebra車o de termo aditivo. 

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

Enosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

yAN$E ACEDO MATOS 
ASSESSORA'Jt\JRIDICA - OAB/BA 51735 

巌  

Pa da Bande・ra,02 - Cent「o-Pocbes/Ba ・  Fone(77)3431 -5500- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

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

 BaI「「o 	 , 	 ， 「epresentado po「，  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 Dela Lei 8.883/94. oriundo da 
rrctいMu VttbttNしiAL r uoりIzuiり, resoivem ceieorar o presente apostilamento, 
mediante as cl自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ロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao 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 Arrecadac白o para custeio das ac6es de 
enTrentamento ae calamidade publica decorrente do Goronavirus (COVlD-19' 

1 .i benao que o presente I ermo de Apostilamento est白  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 Orament白ria a seguir especificada: 
1・4AtividadelProjeto:10・122・09・2,068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de 

・COVID・19; 
I・SSendo assim a dota9白o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

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自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das Ac6es de Atenc自o B白sica 

2 TOMA fl MUNICIPALQOCS 
4"""‘戸一貢・ P・・・ノ  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob fl.0 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

毒轟  

10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - Media 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 

CLAUSULA SEGUNDA 一PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser自  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 condi6es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOS吟OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po叩es, 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 de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

PoITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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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 Saude, j白  consultado o Setor 

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

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

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

refei96es e quentinhaslmarmitex, para atender a Sebretaria Mun厄i i de Saude bem 

como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 

Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Pregao 

Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 

atrav白s do Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito 

Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento 

de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19), autorizo o setor de 

contrato a concluir o processo e sua devida publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e 

Decreto Municipal no 10 de 05 de maio de 2020, oriundo do CONTRATO No037/2020 

EMS 

Gabinete do Prefeito ;. de maio de 2020 

I 	TURA fl MUI4CPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 037/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento de refei6es e quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal 
de Saude bem como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam 
servi9os no Servio de Atendimento M6vel de Urgencia - SAMLJ, conforme descri96es 
do Edital Pregao Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atraves do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es 
de enfrentamento de calamidade poblica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 
Justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade poblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos iteris 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-1 9 

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

Gabinete do Prefeit'', 07 de maio de 2020. 

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

タaena ら四mapon/ 
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線 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌  

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。  037/2020 FMS, cuja dota,o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o Basica 

	

- 	10.302.09.2.044 - Manutenq白o do Bloco MAC - M6dia e Alta Comolexidade 

	

, 	'U・に乙・Uりz・ 'Joじーヒnrrentamento aa ヒ「ne円encia em Saude - GOVILJ-19 

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

Gabinete do Prefeito .e de maio de 2020. 

0 

Leandr.I!r'jo.Mafcarenhas 
o iviunipipai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 
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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 03712020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 037/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAQA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIFtA DE SOUZA E 
CIA LTDA 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叩01-65, neste ato representado pelo llm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sa"de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaALlOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o no 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n。  514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, no256. Bairro: Alto da Vit6ria. Poc6es 
uania, aqui aenominaaa simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade 
Preg首o Presencial n。  059/2019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cl白usulas e condi96es seguintes 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada 6 Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro 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, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaALIOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n° 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n° 514, Bairro: Pituba, Pogões BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n° 256, Bairro: Alto da Vit6ria, Poções 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 069/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refei加es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almo9ofjanta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento 
M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg'o Presencial n。  059/2019 e 
Ata de Registro de Pre9os 069/2019,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto 
nas dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatraves do Decreto Municipal n0 10 de 05 de maio de 2020 
Que abre Crdito Extraordinrio por Excesso de Arrecada弾o para custeio das a"es de 
enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (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 correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota"o Orament白ria a seguir especificada 

dade/Projeto:10・122・09・2,068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 
D-19; 

1.SSendo assim a dotac含o orcament自rin nnssn nR nr r1, can, iintaf nrrnt, 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refeigiões e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde bem como o 
almogo/janta destinados aos funcionarios que prestam serviços no Serviço de Atendimento 
Wye! de Urgência - SAMU, conforme descrigões do Edital Pregão Presencial n° 059/2019 e 
Ata de Registro de Pregos 069/2019,que será necessário acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota o or amen 	 • 

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 
10.302.09.2.044 - 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 

14- Transferência de Recursos 	/--' , 



Ust'vo Correia SiRra" 
Setor Contabil da Prefeitura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

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

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

Po96es BA, 08 de maio de 2020 

Testemunhas: 

1) 
CPF:c ヲ  (oq' 

2) 

 

CPF 旨ス g。6c 、×gに  

D置ITURAe,hMUNICIPALat 



曳  

R$ 5.002,50 1 Uni 230 Refei6 es e. uentinhas/marmitex R$ 21,75 
R$ 5.002,50 TOTAL 

● 

PMSIWJRAMUNICIPALDE POcOESESTADO DA BAIHASECRETARIA 

轟MUNICIPAL DE SAUDECNFJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I ・  REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  037/2020 - FMS 

Julifln6 Ribeiro da S'Ivd 
Setor Financeiro 

' de Sade
T1,2017 

' 

P智  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBL ICA9AO 

2TURA fl MUNICIPAL 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.03712020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 037/2020 FMS 

TERMO DE APOSTIL.AMENTO AO 
CONTRATO No 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIpAgÃo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA 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 Ilm.。  Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CER 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaALlOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o ri0 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n。  514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob ri0 
01 8・ 983・235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n。 256, Bairro: Alto da Vit6ria, Po96es 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade 
Pregao Presencial n。  059/2019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cl白usulas e condi6es seguintes: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada a Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogeies Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaALIOMAR 
PEREIFtA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n° 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n° 514, Bairro: Pituba, Pogões BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n° 256, Bairro: Alto da Vit6ria, Poções 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregio Presencial n° 059/2019, nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servio de Atendimento 
M6vel de Urg白ncia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg言o Presencial n。  059/2019 e 
Ata de Registro de Pre9os 069/2019,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 n。  10 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自blica decorrente do Coronavirus (COVID・19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est 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 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.SSendo assim a dotac白o orcament白ria oassa a ser da seauinte fnrm 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refeições e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde bem como o 
almogo/janta destinados aos funcionarios que prestam servigos no Serviço de Atendimento 
Move! de Urgência - SAMU, conforme descrições do Edital Pregão Presencial n° 059/2019 e 
Ata de Registro de Preços 069/2019,que sera necessario acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: 
Que abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota ào or amentaria assa a r 	 • 

Unidade 
Orçamentária 

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

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

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

14 - Transferência de Recursos 



28 de Maio de 2020 JORNAL TRIBO肌DO託●頂O 一 PUBLICAりfiES肝ICIAIS Pagina 79 

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含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 DISPOSICOES 
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. 

Po96es BA, 08 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

S 
Gustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 



Quintakira 
28 de Maio de 2020 
32-Mo -No802 

Quinta-feira 
28 de maio de 2020 
32 - Ano - N° 802 Po96es Pogões 

Di自rio Oficial do 
MUN1PIO 
Diairio 0 ficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
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 No 037/2020 EMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 037/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  03712020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPART1CIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTFtATO N° 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÂO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

合a二昌EF思器。農ご―響霧』皆畿 （帯豊 si31-I最認に需督andeira,CNPJ s器 

農僑控謂貰お齢編畿 entado pAo DO齢rn. Leandro AraDO MUNICIPAL留ascaSA冨認認eitono 
cNPJ sob o n。 11,113,324IOOO l-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
9EP・ 45・26ふ000， 「epresentado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
saロde,doravan伯  denonmado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaALloMAR 
PEREIRA DE SOUzA E Cは LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n。  73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Jusce"no Ku'ichek, n。  514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
「epresentada neste aい porv"mar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  
918・ 983・ 235150, domに川ado a Run】  Cerqueira Campos, p。 2 56, Bairro: Mo da Vitrir,P o加es 
Bah旧，a"d'h。示ina'‘而；属me品66前蔵篇砿， conに‘；器論‘議三品器‘odail姦 驚

IIII驚I驚欝IIII曹lIlII 

199丁ea比e「‘面元伯 L論雨 94, res誌品に品ら「i；昂崩‘請猫論品篇茄二晶帯；; 

A F'I-(EI-EIIt.JKA MUNICIPAL CBairro: centro,Poes Bahia,14.242.200/0001-65, neste atoMunicipal, COM A COPARTIC
CNPJ sob on 11,113,324/0001CEP. 45.260-000, representadSade,doravante denominadoPEREIRA DE SOUZA E CIA Lsede na Avenida Juscelino Kubrepresentada neste ato por Vilm018.983.235-50, domiciliado a RBahia, aqui denominada simplesPrego Presencial n 059/201
1993 e alterada pela Lei 8.8831clusulas e condies seguintes麟驚 

 

A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POOES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, insole no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, 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, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaALIOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n° 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n° 514, Bairro: Pituba, Poções BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n° 256, Bairro: Alto da Vitoria, Poções 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 059/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refeicoes e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almoofjanta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servico de Atendimento 
M6vel de Urg6ncia - SAMU, conforme descri6es do Edital Preg'o Presencial n・ 059/2019 e 
Ata de Registro de Pre9os 069/2019,que ser necess白rio acrescentar uma atividade/oroieto 
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 main de 2020 
Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso de An'ecadaco oara custeio das a戸es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavlrus (COVID-i9i: 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19: 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada 
1・4磐と！きde/Projeto: 10・122・09・2・068 1 Enf「・ntammo da Em・「g'ncia em Sad・一  

COVID-1 9; 
I .SSendo assim a dotac白o orcamenthria nagg月コに  ar ei, can,H ntn fnrn,,, 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento de refeições e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde bem como o 
almoço/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU, conforme descrições do Edital Pregão Presencial n° 059/2019 e 
Ata de Registro de Preqos 069/2019,que sera necessario acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual 
para processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de malo de 2020: 
Que abre Crédito Extraordintrio por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

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

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota 	 • 

Unidade 
Orçamentária  

, 
30700 - Secretaria Municipal de Seigle 
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 
10.302.09.2.044 - 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 

Net _____ nit. tit.. 	in 

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

wococ電  OC041  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/9001-52 

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

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

CLUSULA QUARTA~ DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d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 conthbil 

Po加es BA, 08 de maio de 2020 

Leandro AraJo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

   

   

 

CPF 
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Rua: Cardeal da Silva! n'75. centro, Po"es-Bahia Fone: (77) 3431-4350 

Po96es 
Quinta-feira 

25 de Maio de 2020 
33-Ano -No802 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 3712020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE PO9OES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES COM 
CO-OPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE E A EMPRESA 
ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA 
ME 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
a 	p'blico, CNPJ com sede na situado na Praca da Bandeira, 02 - CENTRO - Poces - Bahia - 

runwr/vcL( ui; i4i1-3b'U, inscrita no UNVJ SOD n.v 14242.20W0001-6b, neste ato 
representado pelo Ilm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva. 75 1 Bairro Centro - CEP. 45.260- 
000 representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de Saude, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA LIDA 
ME inscrita no CNPJ sob o n。 73.906.489/0001 ・39 com sede na Avenida Juscelino Kubichek, 
n。 514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260・000, representada neste ato por Vilmar Alves 
de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  018.983.235-50, domiciliado a Rua: 
Cerqueira Campos, n。  256, Bairro: Alto da Vit6ria, Po9es Bahia, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Preg自o Presencial n。  059/2019, nas 
disposi"es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cl白usulas e condies seguintes: 

● 
I・  CL USULA PRIMEIRA- D'O OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fomecimento de refei96es e quentinhas/marmitex, 
para atender a Secretaria Municipal de Sa"de bem como o almo9ofjanta destinados aos 
funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento M6vel de Urg'ncia - SAMU, 
conforme descri"es do Edital Pregao Presencial n。  05912019 e Ata de Registro de Preos 

§10 ・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licitaao, 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"es. 

RcrdVRua Cardeal鴛鷲無臨431.4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAliDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§2。ー  A presente contrata 白o est自  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n。  059/2019, com base no, do art. 11, da Lei n。  10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECU9AO 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato' de Pre9o por item, em obedi.ncia ao Edital 
do Preg白o Presencial N。  059/2019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera加es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada 
c) De 04 dias, a partir da solicita"o da Contratante. 
d) De imediato no prazo de at' 24 horas para alguns itens em pouca quantidade 
e) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximira 
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

§ 1。・  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s se concretizar ap6s adotados 
pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera"es da Lei 8.883/94 

CL USULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 2019, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

● 3.2 - O prazo do Contrato ser de at 31/12/2020, iniciando a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.。8.666/93 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O Preo Total do objeto ora contratado ser de R$ 120.000,00 (tenth e vinte mil mais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preos, objeto do Edital do Preg百o 
Presencial no059/2019 lotes 01 e 03 

§1。ー  Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。  - O pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias aps a apresenta 白o da Nota 
FiscallFatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 

*o題 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§3。  - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal! ei ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss白o de Nota de 
Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

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

CL USULA QUINTA . ORIGEM DOS RECURSOS CIÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Orament白ria a seguir especificada: 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

UNIDADE 
30700 — Secretaria Municipal de Saúde. 
030701 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica. 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade. 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material De Consumo 

FONTE 
02 — Receitas e Transferências de Impostos 
14 — Transferência de Recursos 

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES 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 fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 

6.1.2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga加es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu●o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles 
n白o 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 
imprud6ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9白o do contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 

ノノー、  

6.1.1 - A CONTRATADA deverá fomecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles 

não 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 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou 

imprudência, na execuçâo do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não exc.luindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscafização ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabifidade total pela execuçâo 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. 
r , 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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 dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 

condi"es de habilita弾o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art. 55, 

inciso XII da Lei no 6.666/93 

6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 

fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprova"o, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 

de sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

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

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referentea Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a JustiCa do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 ・  Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 - Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso n白o 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama9es que fizer, sem prejuizo 
de outras san"es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 - Emitir autoriza"o de fornecimento ou execu"o 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 
CLAUSULA S'TIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas ser levada em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o Pロblica e a reincidencia 
na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves 

ao Municipio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nP8.666/93 

e n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s cominaゆes legais, garantida a prvia e ampla 

defesa em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execuro do contrato, 

sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser自  graduada de acordo com a gravidade da 

infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga中o, inclusive na recusa do adjudicatrio 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 

convoca9ao; 
0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

hxamにI剖，  
0,7% (sete d'cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trigesimo 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"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, al6m da perda desta, a 

contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 自  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tem carter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra"es 
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 Administra"o os que incorrerem nos ilcitos previstos nas 
disposi"es legais citadas 
7.1・ 5・  Ser白o punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao 

ou at' que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISO 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Pof 6es-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

8.1. - A rescis白o poder白  ser: 
8.2. ー  Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
imediata, com as consequ己ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos 白  queles 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, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas altera96es 
8.4, . Podera ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

a 	rescindir o contrato mediante Drvio aviso 自  empresa contratada, com antecedencia minima 
ー 	ae iu( tnnta' aias, Ticanao oDngaaa ao ressarcimento aos prejuizos a que a contratada nao 

tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at6 a data da 
rescisao 
8.5 ・  Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica"es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima"o do ato. 

8.6 - Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 

a 	obieto executado por ela: 
り‘' - b\ LUIN I NM i/Wilヒ  reserva-se o aireito ae suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servios ou da Administra"o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 白  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 白  regido pela Lei n。.。  8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

CLUSULA D'CIMA - COBRAN9A JUDICIAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de processo de execu"o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, 
mediante reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel. 

CL USULA DECIMA PRIMEIRA- 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 duvidas oriundas do presente 

Contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 

achadas conforme 

Po加es Bahia, 02 de janeiro de 2020 

呼呼．.jo Macarenhas 
Jorge Lul antos Lemos 

Secret白ri. Municipal de Sa"de 

Contratante 

 

AaALIOMAR P盗
2-(A DE SOUZA E CIA議MEー  

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

/～ 	ノ  ）一／しし七じ（】‘ 人 1'J.Yc ら 	‘A 、 ’レ  
CPF:C叫ぐ cs1. し  '師  ( ; tPF: O 舞撫  

 

 

- 晒醜 

ム・ n'Aw ,"'"/ 

 

Rua Cardealda Silva, n75.centro, Po'6es・BA, Fone (77) 3431-4350 
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Prefeitura Municipal de Po●6es 
PCA DA BAND日PA02 
CENTRO - POC6ES - BA CEP: 45260-000 
cNPJ: 14.242.20010001-65 うー  

' 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Nmero: 000031 ロ020王  

ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA 

POUSADA E LANCHONETE ABAETE 

020779 	 CPF/CNPJ: 73・906.489/000149 

AV. PRES. JUSCELINO KUBISTCHEK, 510 ABAETE 

PI1UBA POC6ES - BA CEP: 45260-000 

Nome/Razo Social: 

Nome Fantasia: 

lnsctl"o Municipal: 

Endere9o: 

e 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIdPIO. 

Observa"o: 
ーーー 	 一一“”ー“

一ーーー””","”…＋"”・・・・・“・ー“…・”“・”＋・・・・…ー…”ー…血’”ーーーー“"" 

ニ二二二ニニニー一一 “'' .．に二ニー一二二二ニーーニー”一ーーーーニニ；  
'"“一”“""",""""".""”貢“"""""“ 	 ・→士”“・・・・・“"""""“…ーー”“…………”“""""" 

Certid'o vlida at: 02(0612020 

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

C6digo de controle desta certid白o: 4600004723880000064346090000031202003046 

Esta certid'o foi emitida em 	'''Iu'I'u'u 	comoasenoしouIgu muuumum 04103/2020 com base no C6digo Tflbut白uio Municipal. 

  

irniiiu 棚  

 

棚棚棚棚棚  I棚II 

  

Certid百o emitida eletronicamente via internet. A aceita 百o desta certid'o est condicionada 自  verifica"o de sua 
autenticidade na Internet, no endereo eletrnico: 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certid'o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten,o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

mipresso sin 04)03/2020的08:0: 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

CNPJ 

73.り06.489/叫01-3り  

INSeRt9Aロ  ESTADUAし

旧8.655.9碍  

RAlAO SOCIAL 

ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA 

Emiss'o: 3 1/03/2020 10:26 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut自rios 

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

Tributaflo do Estado da Bahia) 

Certid'o N。:。  20200963455 

Fica certificado que n言o constam, at' a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid'o engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexist6ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteilormente 

Emitida em 31/03/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo v自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:llwww.se「az.ba.gov.br  

V白lida corn a apresenta9ao conjunta do cart自o original de inscri9白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretョriョ da Pee巳itョ Federal do Mnistrio da Fazenda 

Pg.na I de I 	 RelCerti daoNegativa. rpr 



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 DiV1DA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: AUOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA 
CNPJ: 73.906.48910001・39 

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白o constam pendendas em seu nome, relativas a cr白ditos tributdos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

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

A aceita9ao desta certid白o est condicionada a verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou くhttp:/twww.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n。  1.751, de 2/10/2014 
Emitida 自  s 19:38:59 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasilia> 
V自lida ate 28/07/2020 
C6digo de controle da certid白o: 29C6,523C,62C2.870E 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

● 



CERTェD五O NEGATひTADE D豆BェTOS TRABALHェSTAB 

Nome: ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAiS) 

CNPJ: 73.906.489/0001-39 
Certidao n。  : 10496796/2020 
Expedi9ao: 08/06/2020,a s 08:57:27 
Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedi9ao. 

Cerヒifica-se que ALェOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA (MATRェZ E FェLェA工5) 

inscrito(a) no CNPJ sob o n。  73.906.489/0001-39, 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 no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolu〒ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 

Trュbuna ユ s do Trabalho e es七ao a七uallzados at巨  2 (dois) dias 

an七eriores a da七a da sua expedュ9ao, 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaqao 
a todos os seus estabelecimentos, ag合ncias ou filiais. 
A aceitaCao desta certidao condiciona-se a verifica95o de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In七ernet (h七七p ：ノ／www - t 5七 ‘]us.br), 
Cer七 idao emiしュda 9ratuユ t amen七e. 

' 	INFORMA9AO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessar工os a iden七ュ fica9ao das pessoas na七urais e ]uridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenqa condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumenヒos c・13 a reco1hlmenヒos de七prmH nados err lei i ou decorren七es 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr巨via. 



08105/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

en aX an a a n 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscri‘旨o: 	73.906・ 48g/0001-39 

Raz旨o S0ciakAUOMAR PEREIRA DE SOUTh E CIA LTDA ME 

Endere'o: 	AV JUSCEUNO KUBLTSCHEK 514 / PITUBA / POCOES / BA / 45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuig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戸o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Vauidade:10/03/2020 a 07/07/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020031002515352115166 

InformaCao obtida em 08/05/2020 08:57:40 

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

https//consulta-crfcaixa.govbr/consultacrf/pagesI.tz,n.gijpaEmpregadorjsf 	 1/1 





PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 037/2020 FMS 

PREGAO PRESENCIAL 
No 059/2019 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

REFEにOESE 
QU ENTINHAS/MARMITEX 

I PR!FITURA fl MUNICIPAL.?ooes 
Qonnvr pan openノ  

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



勲 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No037/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saロde bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 
Atendimento M6vel de Urg6ncia ー  SAMU, conforme descri96es do Edital Pregao 
Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atraves do Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica"o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no 
AneYn L'Jnien rIAstP flPrrtn 

AUTUACAO 

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

Secretaria e os documentos que adiante se v6. 

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PPUFITUA fl MUNICIPAL?ooes 

 

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

タ・er,qa山  para ・戸・・ノ  
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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自de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa ALIOMAR 
PEREIRA DE SOIJZA E CIA LTDA ME, inscrito no CNPJ 73.906.48910001-39, referente 
ao Preqao Presencial no 059/2019. cujo objeto 6 o fornecimento de refeic6es e 

. 

	

	quentinnas/marmitex, para atenoer a Secretaria Municipal ae sauae bem como o 
almoCo/janta, destinados aos funcion自rios que prestam servi9os no Servio de 
Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, contrato este sob o n。  037/2020・FMS. 

Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de 
junho de 2020, em seu Art. 10 que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica"o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
rela"o constante do Anexo Unico deste Decreto. 

O apostilamento come9a a contar a partir do dia 24 de julho do ano em curso. Sendo que 
o Termo de Apostilamento ser adstrito somente aos itens listados em anexo, especificos 
as a96es de combate ao COVID-19. Ficando aberta uma nova A9白o Oramentria 
conforme detalhamento abaixo: 

AtividadelProjeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de - COVID-19 

● Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e consideracao, 
suoscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sade 

Rua: Cardes da Sava, n 75, cect Pooes-Ba e-mail: finart osate2Ol 7@gmsicnn 罵‘講旨に．  

  



Prefeftura Municipal de Po96es 
PCA DA BANDEIRA. 02 

CENTRO - PO9OES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-55 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 000086/2020.E 

Nome/Raz白o Social 

Nome Fantasia: 

Inscri"o Municipal: 

Endere9o 

ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA 

POUSADA E LANCHONETE ABAETE 

020779 	 CPF/CNPJ: 73.906.489/0001-39 

AV. PRES. JUSCELINO KUBISTCHEK, 510 ABAETE 

PITUBA PO9OES ・  BA CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Observa9白o 

…青✩✩’●女  ***********●…●●‘●●●●青●骨✩…●●●…………”“…““. 

…青………““脅…“…●●●‘…●‘‘…’●●●…骨✩’●✩告✩●●…●”脅，✩………………．“+""‘✩✩‘""""""""'"”, 

…’…………脅”骨……………‘………●●●●●●●●●●●●●官●●●●●脅✩●““士t…●●●●●●●●●●●●‘●…●””…”……，……………，. 

"""""""""""""""’女士“""”士*************************● **脅**************** ,**********.*.-*********** ******** ""' 

Esta certid白o foi emitida em 	15/06/2020 	com base no C6digo Tributrio Municipal. 

Certid自o vlida at白: 13/09/2020 

Esta certid白o abrange somente a Inscri戸o Municipal acima identificada 

Cdigo de controle desta certidao: 3600004934200000064346090000086202006157 

Certid言o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est condicionada 白  verifica9百o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletrnico: 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certid巨o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten弾o: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento. 

Impresso cru 23/07/2020 自  s 12:25:34 



INSOR9AO ESTADUル  

038.655.96S 

CNPJ 

73.906.489/0001-39 

RAZAO SOCIAI 

ALIOMAR PEREIRA DE SOU/A & CIA LTDA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss'o: 22/07/2020 17:24 

‘ご、妻  SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

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

Certid自o Nロ: 20202101192 

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

Esta certid百o engloba todos os seus estabelecimentos quanto自  inexistencia de d'bitos, inclusive os inscritos na DMda 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

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

一 	
Emitida em 22/07/2020, conforme Portaria n。  918/OS, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

, 	 emissaD. 

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

Vlida com a apresenta9含o conjunta do carto original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

1'昭iRa 1 dc I 	 RelCcrtidaoNcgativaiプ  



畿 MINISTRIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ALIOMAR PEREIRA DE SOUTh & CIA LTDA 
CNPJ: 73.906.489/000149 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
n巨o constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tribut自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 certid白o6 v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p自blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do par自grafo 自  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita9白o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os chttp:I/rlb. gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br> 

Certido emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 I de 2/10/2014 
Emitida 白  s 19:38:59 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at' 28/07/2020. 
C6digo de controle da certid自o: 29C6.523C.62C2.870E 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

● 
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CERTェD O NEGAT工、lA DE D豆BITOS TRABALHェSTAS 

Nome:ALェOMAR PEREIRA DE SOUZA & C工A LTDA (MATRェz E F工Lmェ5) 
CNPJ: 73.906.489/0001-39 
Certidao n。  : ユ0495796/2020 
Expedi9ao: 08/05/2020, a s 08:57:27 
Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七ユ fica-se que ALIOMAR PERE工RA DE SOUZA & CェA LTDA (MATRIZ E F工LェA工5) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n。  73.906.489/0001-39, N O CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho dc 2011, e 
na Resolu9 o Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tr工bunaユs do Trabalho e es七ao a七ualizados a七6 2 (dois) dias 
an七eriores a data da sua expedi9ao' 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9巨o 
a todos os seus estabelecimentos, ag己ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne七  （ h七七p ：ノノwww. 七 5七． j us. br). 
Cer七ュdao enl工七ida gra七Uユ七amer北e. 

ェNP o RMA尊O ェMPORTAN'TE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessari（コ5 a iden七ュ fica9ao das pessoas naturais e juridicas 
mnadュmp len七es Peran七e a Jus七19a do Trabalho quan七o a5 obri9a9うes 
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 execu9巨o de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comiss巨o de Concilia9ao Pr6via. 



CAIXA 
Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

工nscri'5o： 	フ3 .906.489/0001-39 
Raz旨o Social: ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME 
Endere'o: 	AV JUSCELINO KUBITSCHEK 514 / PITUBA / POCOES / BA / 45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui戸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 situag百o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n白o servir de prova contra cobranga de quaisquer 
dbitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obriga'6es com o FGTS. 

Validade:16/07/2020 a 14/08/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020071602520664978343 

Informa戸o obtida em 22/07/2020 17:25:30 

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

/ 
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Leandro 

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  existncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saロde bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 
Atendimento M6vel de Urg6ncia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg白o 
Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atraves do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de 
calamidade poblica dos municipios baianos integrantes da rela9ao constante no 
Anexo Unico deste Decreto 

Justificativa 
Justifica-se atraves do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. 1。, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do 
estado de calamidade, p自blica dos municipios baianos integrantes da rela弾o 
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-1 9 

Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2020 

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

「pel-,1w,如um ・ IOQVQ/ 



白v。詔孟；ー一  
etor 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 urgencia solicitada, posto que 
h自  disponibilidade financeira e or9ament自ria com a lei Orament自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 
ORCAMENTARIA, conforme seque abaixo: 

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

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

Po96es, BA, 20 de julho de 2020 

Atenciosamente, 

I P*LPETURA6 MUNICIPAL?ooes 
4らー”口”dら戸い“”・・・ノ 

Pra'a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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Leandro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saロde, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 
Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg白o 
Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que 
diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia Legislativa, do estado de 
calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9ao constante no 
Anexo U nico deste Decreto. Solicita an白lise e parecer t白cnico 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. 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 Anexo U nico deste Decreto 
Sendo que o presente Termo de postilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. Segue Dota9白o pretendida para 
elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, referente ao contrato administrativo no 
CONTRATO No 037/2020 FMS 

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

Gabinete do Pref; to, 20 Je julho de 2020 

1 o ITUA fl MUNICIPAL?ooes 

 

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

Fーイ4・“P“一“ ・P・・・ノ  
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璽頭 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

ORGO: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sade. 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no037/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA 
E CIA LTDA - ME, para a inclusao de Atividade/Projeto especfico de combate 
ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no037/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sahde e a Empresa 
ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - 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 modifica95o da rela車o jurdico- 

contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que ha a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza95o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza 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: (...) 

§80 varia9ao do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensaゆes ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentrias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera車o do mesmo, 

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

● 

● 
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ESTADO DA BAHIA 

     

      

      

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 白  ltimo se ocupa da formaliza車o das altera96es nas clausulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, paragrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao 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 relevncia sobre 
as quais 6 rgao 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 or9amentaria ao contrato de n丘mero 037/2020. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que fara frente a futura despesa 
ja quando da instaura車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 
necesshria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr自  despesa, com 
indica9ao da classifica9ao funcional program自tica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos crditos orgament自rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razovel interpret自-la como uma "modificaao", de modo 
exigir celebra車o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9五o do termo de 
apostilamento ao contrato de no037/2020, nos termos do artigo 65,§ 80 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 21 de julho de 2020. 

YANNE叫O MATOS 
ASSESSORA JURIDI 」A - OAB/BA 51735 

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



勲 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
毎二言l 	 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 publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  

一 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 
. 	representaao peio iim1 Leanaro #raujo Mascarenflas, i-'reteito Municipal, denominado 

CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Jurdica, 
Inscrito no CNPJ sob o no 	 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 
VFt(.,/\U fltbtNUibkL n、J uりりノzum, resoivem ceieDrar o presente apostilamento, 
mediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto acrescentar uma 

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, 
para fornecimento de refei96es e quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria 
Municipal de Sa自de bem como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que 
prestam servi9os no Servi9o de Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, 

一 	 conforme descriC6es do Edital Preq白o Presencial no 059/2019 de acordo a 
e 	 necessiaaae atuai, para processo ae pagamento atraves do Decreto Legislativo 

n.。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. lo 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, conforme descri96es do PREGAO PRESENCIAL 05912019. 

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

Unidade Orament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 ・  Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - 
flflVlfl-1 9 

L PtEFUTURA6 MUPOCIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia . FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA 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 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 

PPEPIITUA fl MUNICIPALooes 
タvop,radu para ・戸”・ノ  

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui6es legais informa que 

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa自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 de 

refei96es e quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saude bem 

como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de 

Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es do Edital Prego 

Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento 

atrav6s do Decreto Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que 

diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 

Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia Legislativa, do estado de 

calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9ao constante no 

Anexo Unico deste Decreto, autorizo o setor de contrato a concluir o processo e sua 

devida publica●o com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Legislativo n。  2440 de 29 

de junho de 2020, oriundo do CONTRATO No 037/2020 FMS. 

Gabinete do Prefei s 22 de julho de 2020 

PPREFEITURA6 MUHICPAL?ocoes 
タponrajv ら  para ・Pc・・／  

 

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



織 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 037/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - ODD, para 
fornecimento de refei6es e quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal 
de Sa自de bem como o almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam 
servios no Servi9o de Atendimento M6vel de Urgencia - SAMU, conforme descri96es 
do Edital Preg白o Presencial n。  059/2019 de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl6ia 
Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos integrantes da 
relac白o constante no Anexo o nico deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se atraves 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 publica dos municipios baianos integrantes da 
rela9白o constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a9es de combate ao 
COVID-1 9 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefeit. 23 de julho de 2020. 

Lean暫罵卿．喚scarenhas 
rr 	jo iviunicipsi 
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Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - EONEIFAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9白o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  037/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de - 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefei ・ , 3 de julho de 2020 

LeandrA戸or1ascarenhas 
Ito iviupicipat 

t PtEFUITURA6 MIJHICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 37/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POCES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO ES COM 
CO-OPARflCIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE E A EMPRESA 
ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E CIA LIDA 
ME 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 

-a 	o"blico. CNPJ corn sede na situado na Praca da Bandeira. 02 1 CENTRO ・・  Po es ・・  Bahia ・  
ーー 	FONE/トAX (II) 3431-5SZU, inscrita no UNI'J SOD n Y 14242.zUUIUUU1-b3, neste ato 

representado pelo Urn.0 Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE, inscrito no CNP.J sob o n' 
11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centroー  CEP. 45.260・  
000 representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de Sade, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa ALIOMAR PEREIRA DE SO4JZA E CIA LIDA 
ME inscrita no CNPJ sob o n。 73.906.489/0001-39 corn sede na Avenida Juscelino Kubichek, 
n。  514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, representada neste ato por Vilmar Alves 
de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  018.983.235-50, domiciliado a Rua: 
Cerqueira Campos, n。  256. Bairro: Alto da Vit6ria, Po96es Bahia, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita"o na modalidade Prego Presencial n。  059/2019, 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, mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

I・  CL USULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fomecimento de refeies e quentinhas/marmftex, 
para atender a Secretaria Municipal de Sa"de bem como o almoa5anta destinados aos 
funcionanos que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento M6vel de lhg'nS - SAMU, 
conforme descn"es do Edital Preg'o Presencial n。  05912019 e Ata de Registo de Preos 

§1。・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies deste contrato, 
acrscimos ou supresses na aquisi9白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 no 
8.666/93 com suas ulteilores altera"es. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNP.J: 11.113.324/0001-52 

§2。一 A presente contrata9'o est自  sendo formalizada曳旬rma direta, por Modalidade Pr叩加  
Presencial n。  059/2019. com  base no, do art. 11, da Lei n. 10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato白  de Preo por item, em obedincia ao Editei 
do Prego Presencial N。  059/2019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcrio, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) Os produtos o切eto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada. 
c) De 04 dias, a pedir da solicita"o da Contratante. 
d) De imediato no prazo de at' 24 horas para alguns dens em pouca quantidade 
e) A a"o ou omisso, total ou parcial, da fiscaliza o do contratante, no eximir' 
contratada de total responsabilidade na execu"o do contrato. 

§ lo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s se concretizar aps adotados 
pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera6es da Lei 8.883/94 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3,1 - O prazo do Contrato ser自  da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 2019, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante no se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 
3.2 - O prazo do Contrato ser de ● t 31/12/2020, iniciando a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.8.666/93. 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 O Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 120.000.00 (cento e vinte mli reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preos, objeto do Edital do Prego 
Presencial no 059/2019 lotes 01 e 03 

§1。・  Nos preos ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes血transportes, seguros, impostos,加xas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a lmpbcar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§20 - O p%amento ser efetuado, em at 30 (trinta) dias aps a apresenta o da Nota 

Fiscal/Fatura ツ  ouやcibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

安i互乙w乙曇灸z74L一ー  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§3。  - Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal! e! ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emissao de Nota de 
Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo no ser白  considerado para efeito 

de qualquer reajuste ou atualiza"o do vSor contratual 

CL USULA QUINTA . ORIGEM DOS RECURSOS 

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

UNIDADES ORCAMENTARIAS: 

UNIDADE 

ELEMENTO 

30700 - Secretaria Municipal de Sa"de. 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po"es 
2.038 - Manuten9o da Secretaria de Sa自de 
2.040 - Gesto das A96es de Aten9白o B自sica. 
2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - Mdia e Alta Complexidade. 
3390.30.00ー  Material De Consumo 
02一  Receitas e Transferncias de Impostos 
14 1 Transferncia de Recursos 

FONTE 
I 

ATIVIDADE 

-J 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA9OES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6・1.1 - A CONTRATADA dever fomecer 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 execu"o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles 
n白o 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 
自 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig'ncia, impericia ou 
imprud'ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9.o do contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que' parte integrante deste Contrato 
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7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser levada em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reincid.ncia 
na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

PPaU NITU NA fl。  MUNICIPAL慶鷲  ,WOCOS p... r ,re'ni Oik, .a 'C 尋  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

、  

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra o, em caso de rescis白o administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.11 - A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 
condi"es de habilita"o e qualifica"o edgidas na licita9'o, conforme previsto no Art. 55, 
inciso XII da Lei ri0 8.666/93 
6.1.8 - Comunicar a Prefeitura Municipal de Po"es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 

de sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

Par自grafoO nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(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 Uni●o e 
Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi'a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6・2・ 3 - Poder a fiscaliza 白o ordenar a suspenso total ou parcial dos servios, caso no 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama6es que fizer, sem prejuzo 
de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 - Emitir autoriza"o de fornecimento ou execu o 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 
CLAUSULA S'TIMA~ PENALIDADES 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/000142 

71.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivek apenas em falhas leves que no acarretem prejuizos gr'es 

ao Municipio. 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n'8.666/93 

e fl.0 10,520/02, sujeitando-se os infratores 自  s comina es legais, garantida a prvia e ampla 

defesa em processo administrativo 
7.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 

sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 

infra9白o, obedecidos os seguintes limites mximos 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga"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 

convoca9ao: 
0,3% (trs decimos por cento) ao dia, at o trig'simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial: 
0,7% (sete dcimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trigesimo. 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item no 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 aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia 
do contratado faltoso 

7.1.3 3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al'm da perda desta, a 

contratada responder pea sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9'o se reserva o dreito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n'o tm carter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas 
7.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspenso temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara9o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9o 
ou at6 que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilIcitos previstos em lei 

CLAIJSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISO 
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8.1.- A rescis白o poder ser 

8.2. - Pelo descurnprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 
imediata, corn as consequ'ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos queles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8666/93 e suas posteriores 
altera96es, sem prejuizo de outras san9es previstas nesta mesma lei; 

8.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequ6ncias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 

reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas altera9es 

8.4. - Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 

	

~ 	rescindir o contrato mediante prvio aviso 自  empresa contratada, com anteced'ncia mInima 

	

ー 	oe iu( tnnta) atas, Ticanao obngacla ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada no 

tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9o do CONTRATO at a data da 
rescis白o 

8.5 ・  Da rescis自o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica"es, projetos ou prazos caber自  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, 
contados da intima9o do ato. 

8.6- Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9o especifica, n白o cthe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9●o. 

CLUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

, 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas virios, planos 

estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 
objeto executado por ela; 

9.2 ・  A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9o deste 
Contrato, quando necess白flo por conveni●ncia aos servi9os ou da Administra9o, respeitados 
os limites legais e os dfreitos 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 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 davida em casos 
omissos. 

CL USULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SA6DE 
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As import自ncias devidas pela Contratada se白o cobradas atravs de processo de execu9百o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, 
mediante reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po9es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d'vidas oriundas do presente 

Contrato 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 

igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 

achadas conforme 

Po"es Bahia. 02 de janeiro de 2020 
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ESTADO DA BAHIA 
軸 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

● TERMO DE APOSTILAMENTO 

tO TURA fl MUI'ICPA.?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5620 
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Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-Bahia, Eone: (77) 3431垂O Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pocões-Bahia, Fone: (77) 3431 	0 

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 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 037/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 037/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇOES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada 自  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro, Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo Ilm.o Leandro Arauio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPAKI1GIF'AvAU OU トUNLIU MUNIしIrAL Ut, MUUt, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaALlOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o no 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, no 514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n。  256, Bairro: Alto da Vit6ria, Po96es 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade 
Pregao Presencial n。  059/2019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cl白usulas e condi6es seguintes 

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 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 	empresaALIOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n° 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n° 514, Bairro: Pituba, Pogões BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n° 256, Bairro: Alto da Vitória, Poções 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregio Presencial n° 059/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refei6es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa自de bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servios no Servi9o de Atendimento 
M6vel de Urg6ncia - SAMU, conforme descri96es do Edital Preg言o Presencial n。  059/2019 e 
Ata de Registro de Pre9os 069/2019, 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. lo que diz: fica prorrogado por 90 
(noventa dias) dias, a partir da publica"o deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9ao constante do Anexo u nico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-19; 
I .SSendo assim a dotac白o orcament自ria passa a ser da seguinte forma 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refeigões e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde bem como o 
almoço/janta destinados aos funcionarios que prestam servigos no Servigo de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU, conforme descrigões do Edital Pregio Presencial n° 059/2019 e 
Ata de Registro de Pregos 069/2019, que será necessário acrescentar uma atividade/projeto 
nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo Decreto 
Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° que diz: fica prorrogado por 90 
(noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos 
municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo tinico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos ás agões de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusào 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 dota 5o or amentária assa a ser da se uinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

30700 :secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

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

2  I RIFEITUtA fl MUNICIPAL?ooes 
争ク・ーmu而声,・口叱”‘“ノ  

It 	PRIEFEITU•A ON/ MUNICIPAL 

090e3 

Qoarnapda /Para a ?enrol 



Leandr 

Po96es BA, 23 de julho de 2020 

メノb 乙  
ustavo Correi(Silv' 

Setor Cont自bil da Prefeitura 

scarenhas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

14 - Transferncia de Recursos 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
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 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自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Testemunhas: 

1)  ノ人）  

 

 

CPF: 乞ユ4,oe,了）、 g‘ ぐ  

P PRIflITURA fl MUNICIPAL?ooes 

 

Rua: cardeal da Silva, no75, centro, Po96es-BahIa, Fone: (77) 34314350 

タ‘ー‘1・而Pq,一ロ C' 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

Pu BLICA9AO 

I ptpt華6賛 
争”二’ewr Para o戸‘”ノ  

 

Praa da Bandeira, 02 - Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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誤賎鰻烈無燃撚  
PREFEITURA MUM 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 037/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 037/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
poptiEs COM COPARTICIpAgio DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA. situada 白  Fraca da Bandeira. no 02 
a 	bairro: centro,roCoes bania, ruI' ヒ/rA入  (H) j4jl・bazu. inscnta no UiNVJ SOD flV 
1 	i4.Z4Z.ZUu/uuU]-bD. neste ato reoresentaao oeio iim.u Leanaro fkrauio Mascarenflas. I-'reteito 
~ 	Municipai, (AiM A し  UrAkilしirA AU DU I-UNDO MUNICiPAL DE SAUDE. inscrlto no 
w 	しNVJ s000 nv 1],lii,iZ4IUUU] -az, com seae a Kua: uaraeai aa silva, nv I b, Uairro:centro, 

CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaALlOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LIDA ME inscrita no CNPJ sob o no 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, no 514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n。 256, Bairro: Alto da Vit6ria, Po96es 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade 
Pregao Presencial n。  059/2019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883194, resolvem celebrar o presente apostdamento,mediante as 
clusulas e condi6es seguintes 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 

110 	
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 COPARTICIPACAO 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 empresaALIOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n° 73.906.489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n° 514, Bairro: Pituba, Pogões BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n° 256, Bairro: Alto da Vit6ria, Poções 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 059/2019, nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refei96es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Sa"de bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento 
M6vel de Urg6ncia - SAMU, conforme descri96es do Edital Pregao Presencial n。  059/2019 e 

一 	Ata de Reqistro de PreCos 06912019, que ser necess白rio acrescentar uma atividade/oroieto 
ノ’ 	nas oota9oes no uuaaro ce uetainamento ce uespesas, agora peio novo Decreto 

Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 
(noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos 
municipios baianos integrantes da rela9ao constante do Anexo U nico deste Decreto; 
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 correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota戸o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota臨o orCament白ria oassa a ser da seauinte forma: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refeições e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde bem como o 
almogo/janta destinados aos funcionarios que prestam serviços no Serviço de Atendimento 
Move! de Urgência - SAMU, conforme descrigões do Edital Pregão Presencial n° 059/2019 e 
Ata de Registro de Pregos 069/2019, 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 publicagão deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos 
municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo Único deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, 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 Satide - 

COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota o or amentaria assa a ser da se uinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Po&Ões 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
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 come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante n合o se computando os casos previstas no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro; 

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

. 	CL USULA QUARTA DAS DISPOSI ES
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais orivileqiado uue seia, sara dirimir auaisauer duvidas oriundas do Contrato, das 

~ 	testemunnas 
4・‘ヒ  por acnarem justos, assinaram o presente termo aaiuvo em auas vias ae iguai 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 Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

 

2) 
CPF 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de refei6es e 
quentinhas/marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saade bem como o 
almo9o/janta destinados aos funcionarios que prestam servi9os no Servi9o de Atendimento 
M6vel de Urg6ncia - SAMIJ, conforme descri96es do Edital Preg自o Presencial n。 059/2019 e 
Ata de Registro de PreCos 06912019, que ser自  necess自rio acrescentar uma atividade/projeto 
nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo Decreto 
Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 
(noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de 
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado da calamidade p白blica dos 
municipios baianos integrantes da rela9白o constante do Anexo Unico deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1-3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus昏o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 1 Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa自de - 

COVID-1 9; 
I .5Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma  

Unidade 
Orament自ria 

Atividade/Projeto 

Elemento de Despesa 
Fonte 

30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
10.122.09.2.038 - Manuten9百o da Secretaria de Sa"de 
10.301.09.2.040 - Gest首o das A96es de Aten"o B自sica 
10.302.09.2.044 - Manuten,o do Bloco MAC - M'dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - COV1D・1 B 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
02 - Receitas e Transf. de Impostos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.037/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO NO 037/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPAいO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ALIOMAR PEREIRA DE SOUZA E 
CIA LTDA 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 Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaALlOMAR 
PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME inscrita no CNPJ sob o n' 73.906,489/0001-39 com 
sede na Avenida Juscelino Kubichek, n。  514, Bairro: Pituba, Po96es BA, CEP: 45.260-000, 
representada neste ato por Vilmar Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n。  
018.983.235-50, domiciliado a Rua: Cerqueira Campos, n。 256, Bairro: Alio da Vit6ria, Po加es 
Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9ao na modalidade 
Preg'o Presencial n。  059/2019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterada pela Lei 8.683/94, resolvem celebrar o presente apostilamento,mediante as 
cl自usulas e condi6es seguintes 

ー 	ーγ ーーーシ  Rua: Cョ司eal da SEIva. n。  75, centro, Po9ひes-Bahia, Fone: (77) 3431-435c P6と叫  

Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
8-Ano -No875 Po96es 

Diario Olicial do 

MUNICIPIO 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

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

● 
● 



Po96es 
Sexta-feira 

24 de Julho de 2020 
9 - Ano ・ No675 

l)idriu ( flictal do 

MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

	I 14 - Transfer巨ncia de Recursos  

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

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 
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 

Po加es BA, 23 de julho de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

ーーー・“・  ”~ ・・ー  

Pひと6曹奮  	シ  Rua Cardeal da Silva, n。 75, conm Po9oes-eahia. Fone: (77) 3431・4350 

CERTIFICA9AO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente 

● 
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