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EM CORIBE, GOVERNADOR ENTREGOU NOVA
PRAÇA E EQUIPAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

Nesta terça-feira (29), o
governador Rui Costa esteve no
município de Coribe, na região
Oeste do estado, para entregar
uma nova praça no distrito de
Ranchinho. O Governo da
Bahia investiu cerca de R$ 600
mil no equipamento que atende
2 mil moradores da localidade.
Na sede do município, Rui
Costa participou da inaugu-
ração do Hospital Municipal
Antônio Joaquim Lopes, no
qual o governo estadual investiu
mais de R$ 330 mil em equipa-
mentos permanentes, como um
respirador, uma mesa cirúrgica,
um foco de teto em LED, bisturi
elétrico, três monitores multipa-
râmetros, um colposcópio, dois
reanimadores.

"Ao longo de 5 anos,
nenhum estado brasileiro fez
o volume de investimentos que
a Bahia está fazendo na área

da saúde pública. Estamos
reforçando não somente a
atenção básica como também
a média complexidade. Aqui
na região, já entregamos mais
60 leitos no Hospital do
Oeste e estamos ampliando
uma área para montar toda
uma estrutura da área de
cardiologia e outra área para
o tratamento de câncer, in-
cluindo quimioterapia e radio-
terapia", revelou Rui.

Também em Coribe, o
governador ainda autorizou a
publicação de edital para licitar
a obra de restauração e
pavimentação do acesso de
Jaborandi, no entroncamento
da BR-135. O investimento
previsto é de R$ 1,5 milhão.
Rui Costa também participou
da entrega da obra de pavi-
mentação e urbanização do
bairro Novo Horizonte.

VALIDADE DA CNH PASSARÁ DE 5 PARA 10 ANOS; CONFIRA
OUTRAS MUDANÇAS NO CTB APROVADAS PELA CÂMARA

A Câmara dos Deputados
aprovou as mudanças do
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) sugeridas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Entre as
medidas do Projeto de Lei (PL)
3.267/19, estão o aumento
da validade da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) e o
maior número de pontos
necessários para que o moto-
rista perca temporariamente o
direito de dirigir. O projeto
aguarda sanção do presidente
Jair Bolsonaro. Após publica-
ção no Diário Oficial da União,
as novas regras passam a
vigorar no prazo de 180 dias.

A proposta amplia a vali-
dade da CNH de 5 para 10
anos para condutores com até
50 anos de idade. Já a reno-
vação de 5 anos continua
para aqueles com idade igual

ou superior a 50 anos. Entre-
tanto, a renovação a cada 3
anos, exigida até então para
aqueles com 65 anos ou mais,
passa a valer para os motoristas
com mais de 70 anos. As
mudanças de validade levaram
em conta as condições gerais
de saúde da população. Atual-
mente, a carteira é suspensa
com 20 pontos, independen-
temente do tipo de violação.
Com a nova regra, o condutor
será suspenso com 20 pontos
se tiver cometido duas ou mais
infrações gravíssimas, 30
pontos para uma violação
gravíssima e 40 pontos para
quem cometeu infração leve
ou média e não seja rein-
cidente em 12 meses.

O PL 3.267/19 também
traz a obrigatoriedade do uso
da cadeirinha para crianças

menores de 10 anos. As
crianças que tiverem 1,45m
devem continuar no banco de
trás com assento de elevação
ou uma cadeira especial presa
ao assento.

Também passa a ser regula-
do o uso dos corredores de
motociclistas, que é o espaço
em que as motos passam nas
faixas entre os carros. De
acordo com a regra, quando
o trânsito estiver parado ou
lento, os veículos deverão estar
em velocidade compatível à
segurança dos pedestres e
demais veículos.

O PL também continua com
a exigência de condutores com
carteiras das categorias C, D e
E fazerem exame toxicológico
na aquisição ou renovação da
carteira a cada 2 anos e meio.
Além disso, o delito passa a

ser infração gravíssima e o
motorista perderá o direito de
dirigir por 3 meses. Será
necessário apresentar exame
com resultado negativo para
acabar com a suspensão. Caso
o infrator seja pego con-
duzindo veículo das categorias
C, D ou E, e não comprovar a
realização do exame toxico-

lógico periódico quando
renovar a CNH, será aplicada
uma multa.

A lei flexibiliza ainda a
obrigatoriedade de se usar o
farol baixo em rodovias, que só
será necessário em rodovias de
pista simples. Os novos veículos
precisam vir, de fábrica, com luzes
de rodagem diurna.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Poderíamos destacar dois caminhos. O primeiro caminho
para dar ordem ao meu dia seria passar pelos rituais. Os
rituais religiosos ou não religiosos ordenam a realidade,
ativam a força, criam o sentido e me dão o sentimento de
que eu mesmo vivo ao invés de ser vivido. Pelos rituais eu
coloco ritmo à minha vida. Levanto, faço as minhas coisas,
organizo a minha vida, penso meu tempo, faço aquilo que
devo fazer. Eu decido conscientemente sobre o que fazer e
como conduzir meu dia. É importante dar tempo para pôr
ordem na vida. Se a gente consegue tomar um tempo, já de
manhã, para a oração e meditação, certamente isso dará
um toque especial para o dia. Eu dou forma ao meu dia na
medida que determino o que vou fazer. Eu vou ajudar com
o meu ser, com a minha decisão, com o meu ritmo a dar
forma a esse mundo e enchê-lo de amor. Isso dá prazer à
própria vida e dá alegria de viver.

Os antigos diziam que pelo fato de minha vida ser uma
festa constante, dou a ela uma forma de quadro nos rituais,
isto também significa que tenho prazer em projetar a minha
vida. Por isso, os primeiros caminhos são os rituais, os ritmos
que eu vou dando a minha vida. E como eu disse, a pessoa
que consegue fazer um momento de oração e meditação
consegue ter o dia muito mais saboroso.

O segundo caminho é não reprimir as agruras e os
problemas que temos. Não vê-los como prensa que nos
comprime ou nos esmaga. É importante ver as dificuldades
que aparecem como desafios que se colocam para o meu
crescimento, assim como o esportista vê as dificuldades de
uma disputa como um desafio para se tornar cada vez
melhor, também eu gostaria de experimentar realmente o
potencial que existe dentro de mim. Por isso, não tomar a
dificuldade como algo estranho imposto a mim, mas percebê-
la como minha. Diante dela eu posso crescer, ela pode se
tornar até uma ajuda importante para mim, para que eu
perceba minha capacidade de superação. Por isso, diante
da minha vida eu posso decidir. Nem tudo a gente pode
decidir e trocar em todo o momento, como o trabalho que
a gente vai ter e assim por diante. Mas eu posso decidir
como vou cumprimentar as pessoas quando as encontro
de manhã, com que humor entro no escritório, isso é
decisão minha e com isso nós podemos marcar esse mundo
e este dia. Em tudo que nos é dado, existe sempre, todos
os dias, vivências e experiências felizes que surpreendem e
alegram o coração e assim podem refletir-se sobre as outras
pessoas. Eu posso deixar o meu dia melhor e devo dar-me
oportunidade para fazer isso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

COMO POSSO DEIXAR
O MEU DIA MELHOR

DOM BASÍLIO: PM APREENDE
DROGAS COM DOIS INDIVÍDUOS

Na manhã do último sá-
bado (26), policiais do Desta-
camento de Polícia Militar
(DPM) de Dom Basílio, muni-
cípio do sudoeste baiano,
apreenderam cocaína e di-
nheiro com dois indivíduos.
De acordo com a PM, por volta
das 9h30, o Destacamento
recebeu uma denúncia anôni-
ma que informava sobre dois
indivíduos em atitude suspeita
próximos ao Rio São João. Os
militares foram ao local verificar
a denúncia, mas não encon-
traram os suspeitos. Ao retor-
nar para a cidade, próximo ao
Cemitério, na BA-148, os PMs
avistaram dois indivíduos
numa motocicleta, em atitude
suspeita. Na abordagem, os
policiais encontraram com os

suspeitos, identificados pelas
iniciais "W. S. S." e "G. A. R.", 7
petecas de uma substância
análoga à cocaína, 2 smart-
phones, R$ 193,50 em espécie
e 3 carteiras com os docu-
mentos dos indivíduos. A

dupla e todo o material acima
citado mais a Motocicleta
Honda CG 125 Titan e os 2
capacetes foram apreendidos
e apresentados à Polícia Civil,
na sede da 20ª Coorpin, em
Brumado.

TCM APROVA CONTAS DA
CÂMARA DE ABAÍRA E MAIS SEIS

Os conselheiros e audi-
tores que integram a 2ª Câmara
do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA)
aprovaram, com ressalvas, as
contas de 2019 dos presidentes
de 7 Câmaras de Vereadores.
Alguns não tiveram ressalvas
graves, consideradas passíveis
de multa. Outros foram punidos
com multas que variam entre R$
1 mil a R$ 2,5 mil, em razão de
irregularidades, equívocos e
omissões que foram consta-
tadas quando da análise dos
relatórios apresentados. As
decisões foram proferidas na
sessão desta terça-feira (22),
realizada por meio eletrônico.

Tiveram contas aprovadas o
presidente das Câmaras Mu-
nicipais de Abaíra, Norivaldo
Luz Silva; de Amargosa, Marcos
Paulo Andrade Sampaio; de
Cansanção, Rogério Oliveira

da Costa; de Baianópolis, Ivar
Bidin; de Boa Nova, Thiago
Andrade da Silva; de Capim
Grosso, Bruno Vitor da Silva;
e de Mulungu do Morro, Júlio
Souza Santos.
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DUPLA TENTA FUGIR DE BLITZ
DA CAESG E É PRESA COM ARMA
E DROGA EM BARRA DA ESTIVA
Na tarde desta terça-feira

(29), por volta das 15h30,
uma guarnição da CAESG, da
CIPE Sudoeste, prendeu, em
flagrante, dois indivíduos que
estavam portando arma de
fogo e droga em Barra da
Estiva. Segundo informações
da PM, a guarnição realizava
blitz na pista que liga as cidades
de Barra da Estiva e Ibicoara
quando uma moto com dois
indivíduos empreendeu fuga.
Os militares seguiram os
indivíduos, que arremessaram
um objeto durante a fuga.
Ainda conforme a PM, ao
tentar entrar numa estrada de
terra, os indivíduos perderam
o controle da moto e caíram,
sendo presos em seguida, com
um papelote se uma substância
análoga à maconha no bolso
de um deles. Os PMs voltaram
ao local em que os indivíduos
tinha se livrado do material,
onde encontraram uma pistola,
com carregador e numeração
suprimida, munição de cal.22,
6 papelotes  e 1 tablete de
substância análoga à maconha.

Todo esse material, os indiví-
duos e a moto, que estava com
chassi suprimido, foram apre-

sentados à Polícia Civil, na sede
da Delegacia de Barra da
Estiva.

GOVERNADOR RUI COSTA ANUNCIA LIBERAÇÃO DO
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NA BAHIA

Durante agenda em Porto
Seguro na sexta-feira (25), o
governador Rui Costa anun-
ciou que vai autorizar a
retomada do transporte coleti-
vo intermunicipal, a partir da
próxima segunda-feira (28),
em 114 municípios do Sul,
Extremo Sul e parte do Su-
doeste. Com esta decisão,
todos os 417 municípios
baianos poderão reabrir os
terminais rodoviários.

Apesar da autorização,
concedida devido à redução
dos casos de contaminação da
Covid-19 e desocupação dos
leitos nas regiões, o gover-
nador salientou a importância
de preservar as medidas de
segurança necessárias, tais
como uso de máscaras, me-
dição de temperatura dos
funcionários e passageiros,
ocupação de até 50% da
capacidade, entre outras

providências. "Eu, infelizmente,
tenho percebido que, com o
decréscimo dos números,
muita gente vem relaxando.
Um mês, dois meses atrás, nós,
praticamente, não víamos
ninguém na rua sem máscara.
Hoje já vemos em algumas
cidades da Bahia", alerta o
governador.

De acordo com o secre-
tário de infraestrutura do
Estado, Marcus Cavalcanti, os
protocolos são imprescindíveis
para a liberação gradativa do
serviço até sua totalidade.
"Nós avaliamos semanalmente,
junto com o secretário da
Saúde, como se comporta a
disseminação do coronavírus
em função da liberação do
transporte. Não tendo um
impacto negativo, vamos am-
pliar, inicialmente, para 70% a
capacidade, mas isso ainda
será no mês de outubro".

CAETITÉ: INCÊNDIO
ATINGE ZONA RURAL

Um incêndio atingiu a área do Povoado de Gerais, na zona
rural de Caetité, município do sudoeste baiano, nesta quinta-
feira (24). As chamas foram controladas antes que atingissem
casas da localidade. Não há registro de feridos. A suspeita da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caetité é de que o
fogo tenha começado após moradores queimarem pastagens
para plantação. A Prefeitura Municipal alertou para que
proprietários rurais não usem fogo para preparar o pasto, por
causa do tempo seco e fortes ventos no sudoeste da Bahia
nesse período do ano.
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BA: 28 CIDADES TEM MAIS ELEITORES QUE HABITANTES
Um levantamento do G1,

divulgado nesta sexta-feira
(25), mostra que a Bahia tem
28 municípios com mais
eleitores que habitantes. O
estudo utiliza dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) e
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA),
estão cadastrados 10.893.
320 eleitores para as votações
deste ano em 417 municípios
na Bahia.

Maetinga, que tem 7.175
eleitores registrados, mas
apenas 2.764 habitantes, é a
segundo município do Brasil
com a maior diferença propor-
cional, ficando atrás apenas de
Severiano Melo (RN), que tem
6.482 eleitores registrados,

mas apenas 2.088 habitantes.
Ainda na Bahia, Maracás tem
21.605 eleitores, enquanto o
município tem 20.393 habi-
tantes. Serra Preta tem 17.414
habitantes e 14.699 eleitores.
Coaraci tem 16.876 eleitores
e 16.549 habitantes e Treme-
dal tem 16.377 eleitores e
16.189 habitantes. Os muni-
cípios que completam a lista
são Barro Preto, Boa Nova,
Caraíbas, Catolândia, Conten-
das do Sincorá, Dom Macedo
Costa, Guajeru, Ibirataia,
Iramaia, Itapé, Jaborandi,
Jitaúna, Jussiape, Lafaiete
Coutinho, Lamarão, Lajedão,
Mucugê, Mulungu do Morro,
Potiraguá, Ribeirão do Largo,
Saubara, Sítio do Quinto,
Vereda. Somados, eles pos-
suem 24.888 eleitores a mais

que habitantes.
Conforme o G1, o número

de municípios brasileiros com
mais eleitores que habitantes
cresceu 60% desde as últimas
eleições, em 2018. Atualmente,
são 493 municípios nesta
situação. Segundo especialistas
e integrantes de tribunais
regionais eleitorais (TREs), as
diferenças podem ser expli-
cadas por defasagem nas
estimativas de população,
disputas territoriais, migrações
e fraudes.

Nos casos em que há
muita discrepância entre
eleitores e habitantes ou que
há um aumento da transfe-
rência de domicílios, a Reso-
lução 22.586/2007, do TSE,
determina que seja feita uma
revisão do eleitorado sempre

que for constatado que o
número de eleitores é maior
que 80% da população, que o
número de transferências de
domicílio eleitoral for 10%

maior que no ano anterior, e
que o eleitorado for superior
ao dobro da população entre
10 e 15 anos, somada à maior
de 70 anos no município.

CAESG: COMANDANTE MAJOR MASCARENHAS PARABENIZA
INSTITUIÇÃO  PELO ANIVERSÁRIO DE 16 ANOS

O Major PM-BA Edson
Ramos Mascarenhas Junior,
comandante da Companhia
Independente de Policiamento
Especializado (CIPE) SUDOES-
TE, publicou uma nota parabe-
nizando a Companhia de
Ações Especiais do Sudoeste
e Gerais (CAESG), divisão da
CIPE Sudoeste, pelo seu 16º
aniversário, que ocorreu na
última segunda-feira, dia 21.
Confira abaixo a nota na
íntegra.

111116º ANIVERS6º ANIVERS6º ANIVERS6º ANIVERS6º ANIVERSÁRIO DÁRIO DÁRIO DÁRIO DÁRIO DAAAAA
CAESG - CAESG - CAESG - CAESG - CAESG - Uma vez, ao iniciar
mais um treinamento do
SEALs, a Tropa de elite Norte-
americana, William McRaven,
Almirante daquela Marinha
disse: "Esta noite, os senhores
terão que dar o melhor de si.
Terão que superar seus medos,
suas dúvidas e seu cansaço.
Não importa a escuridão, os
senhores devem completar a
missão. Isso é o que os separa
de outra pessoa qualquer."

Ao chegar ao 16° Aniver-
sário de criação da CIPE-
SUDOESTE (CAESG), enquanto
comandante desta honrada
Tropa, que é extremamente
importante no seio da estrutura
da PM-BA, faço uma reflexão
e vejo quão corajosos são os
profissionais que compõem
esta Unidade. Corajosos,
porque deixam suas casas, e

se atiram ao desconhecido,
que como os SEAL, em treina-
mento, superam seus medos,
suas dúvidas, seus cansaços,
mas que completam sua mis-
são. E é isso que faz a CAESG
ser, como costumo dizer: A
FORTALEZA AVANÇADA DO
SUDOESTE BAIANO.

À força desta Unidade
inspira os que a compõem e
dão esperança aos que, de
algum modo, precisam do seu
amparo. Daqueles que pre-
cisam vencer a dor, a decep-
ção, a agonia... a CAESG tem
a capacidade não só de sobre-
viver, mas de viver e inspirar
pessoas. De dar esperança, de
ajudar oprimidos a se levantar,
de ser uma referência de
Unidade Operacional Espe-
cializada, de permear os
sonhos de pessoas dentro e
fora da Instituição, de cavar
masmorras aos opressores...

À pele rajada que compõe
seu uniforme é a maior repre-
sentatividade do respeito que
impõe cada componente desta
Unidade. É uma tatuagem gra-
vada, eternamente, no coração
e na alma de todos, que fincam
morada entre suas colunas,
porque um caesguiano é um
guerreiro que se reinventa, que
continua quando outros pen-
sam em desistir, que faz de sua
coragem o seu escudo de

proteção e que persevera nos
momentos difíceis.

Se pudéssemos sintetizar a
importância da Unidade, em um
pensamento, diríamos que é a
ATITUDE que a diferencia.
ATITUDE de buscar, de fazer
sempre mais e melhor, de al-
cançar seu objetivo, sem pensar
em louros ou recompensas. É a
ATITUDE que faz a importância
desta Unidade ser elevada.

Tenho o maior orgulho de
ser um CAESGUIANO, e tenho

a certeza que o legado deixado
pelos antigos comandantes e
comandados destes 16 anos,
continuarão presentes, firmes
e sendo o farol que ilumina e
protege toda a região Sudoes-
te. Tenho essa convicção,
porque esta Tropa encoraja,
reanima e renova nosso
compromisso, todos os dias,
com sua ATITUDE, EXEMPLO
e DIGNIDADE.

Parabéns Caesguianos de
hoje, de ontem e de sempre!!

Que seus combatentes,
continuem, como diz a nossa
oração, sendo "revestidos com
força, inteligência, bravura e
união".

Parabéns CAESG!!! Para
sempre a FORTALEZA AVAN-
ÇADA DA REGIAO SUDOES-
TE!!! PM E COMUNIDADE NA
CORRENTE DO BEM!

Edson Ramos Mascare-
nhas Junior - Major PM -
Comandante da CIPE-SU-
DOESTE (CAESG).
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TCM APROVA CONTAS DO PREFEITO SÉRGIO MAIA
O Tribunal de Contas dos

Municípios da Bahia (TCM-BA)
concedeu provimento parcial
ao pedido de reconsideração
formulado pelo prefeito de
Aracatu, Sérgio Silveira Maia,
e determinou a emissão de
novo parecer, desta vez pela
aprovação com ressalvas das
contas relativas ao ano de
2018. Sérgio esteve no cargo
entre 31 de agosto a 31 de
dezembro e teve as contas
rejeitadas inicialmente pela
extrapolação do índice para
despesa total com pessoal. A
decisão foi proferida na sessão
desta quinta-feira (24), reali-
zada por meio eletrônico.

No recurso apresentado ao
TCM-BA, o prefeito Sérgio Sil-
veira Maia sustentou não ser
razoável sofrer punição tão gra-
vosa como a rejeição das con-
tas, vez que esteve apenas 4 me-

ses na administração do muni-
cípio, além de comprovar, que
ao reassumir o cargo no final
do mês de agosto, adotou me-
didas que foram capazes de re-
duzir o percentual com pessoal.

Os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita,
seguindo o Ministério Público
de Contas, votaram pela
manutenção da rejeição por
entender que o percentual
atingiu 62% da receita cor-
rente liquida do Município.

Os conselheiros José Al-
fredo Dias e Cláudio Ventin
acompanharam o voto do
relator, conselheiro Raimundo
Moreira, que levou em consi-
deração que o gestor, no curto
período em que exerceu o
cargo em 2018, não teria
condições de promover uma
redução drástica na despesa
com pessoal para enquadrá-la

nos limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que seria a
redução de 63,89% para
54%, mas trabalhou neste
sentido, reduzindo-a a des-
pesa para 59,91%.

O relator também excluiu
a multa imputada no valor de
R$15.600. Ficou mantida a
segunda multa aplicada no
valor de R $3,5 mil e a
determinação de ressarci-
mento aos cofres municipais
na quantia de R$ 12 mil, com
recursos pessoais, em razão do
pagamento a maior de subsí-
dios a agentes políticos.

A relatoria manteve, no
entanto, a rejeição das contas
da ex-prefeita Leda de Souza
Matias Silveira, responsável
pelo período de 01 de janeiro
a 30 de agosto, bem como as
multas aplicadas nos valores
de R$5 mil e R$ 31.200.

HOSPITAL DO CÂNCER EM CAETITÉ SERÁ
ENTREGUE EM NOVEMBRO, ANUNCIA SESAB

Com 90% das obras con-
cluídas, o Hospital do Câncer
em Caetité será entregue em
novembro desse ano, bene-
ficiando moradores de 48
municípios do sudoeste baia-
no, que precisam de aten-
dimento oncológico. O anun-
cio foi feito pelo secretário da
Saúde do Estado da Bahia
(Sesab), Fábio Vilas-Boas, que
esteve nesta quinta-feira (24),
fazendo a inspeção final antes
da inauguração.

Com 80 leitos, sendo 10
de terapia intensiva (UTI), o
hospital está sendo erguido gra-
ças a um convênio assinado en-
tre o Governo do Estado e a
Prefeitura de Caetité, com o
aporte estadual superior a R$
2,8 milhões, correspondendo a
90% do total investido. "Estamos
investindo na regionalização da
assistência oncológica, com
novas unidades implantadas e
em implantação nos municípios
de Caetité, Vitória da Conquista,

Juazeiro, Barreiras, Irecê, Porto
Seguro e em Salvador, no Hos-
pital da Mulher", afirmou Vilas-
Boas, informando ainda que o
Governo do Estado irá investir
mais R$ 10 mi em equipamentos.

A nova unidade estará
estruturada para ofertar con-
sultas e exames para acompa-

nhamento, diagnóstico e
tratamento. Além do trata-
mento cirúrgico, o hospital terá
à disposição dos pacientes o
serviço de quimioterapia. Tam-
bém está assegurado o aten-
dimento de urgência e emer-
gência oncológica dos pa-
cientes cadastrados, bem como

a oferta de hemoterapia (uni-
dade transfusional). O hospital
disponibilizará ainda exames
de imagem, com radiologia
convencional e contrastada,
mamografia, tomografia com-
putadorizada, além de exames
de ultrassom, laboratoriais e
de anatomia patológica.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

MP PEDE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SERVIDOR
PÚBLICO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E

RESSARCIMENTO DE MAIS DE R$ 325 MIL
O Ministério Público da

Bahia (MP-BA), por meio da
promotora de Justiça Tatyane
Miranda Caires, acionou a
Justiça para que seja decreta-
da, em caráter liminar, a indis-
ponibilidade de bens do ser-
vidor público Eunadson Dona-
to de Barros, no valor provi-
sório de R$ 109.964,66, a-
crescido de juros e correções.
O valor equivale à remune-
ração recebida pelo acionado
entre os anos de 2017 e 2018
como assessor jurídico da
Prefeitura Municipal de Can-
diba, cargo público comissio-
nado ilicitamente acumulado.
A ação pede que, em caráter
definitivo, seja julgado proce-
dente também o ressarcimento
dos valores ganhos no ano de
2019, quando o acionado
atuou como assessor jurídico,
desta vez por intermédio de
pessoa jurídica, nas Prefeituras
Municipais de Candiba e
Itambé. O valor total a ser
ressarcido aos cofres públicos

é de R$ 325. 852,66.
A ação se baseou em

investigação do MP-BA que
apurou que, além de servidor
público da Universidade
Estadual da Bahia (Uneb), em
regime de 40 horas semanais,
Eunadson Donato de Barros
foi nomeado para exercer
cargos comissionados de
assessor jurídico na Prefeitura
Municipal de Candiba, na
Câmara de Vereadores de
Palmas de Monte Alto e na
Prefeitura Municipal de Itambé,
todos com carga horária de 40
horas semanais, num mesmo
período. A ação dá conta de
que, notificado para prestar
esclarecimentos sobre a com-
provada acumulação ilegal de
cargos, o acionado informou
ter sido exonerado das Pre-
feituras de Candiba e de
Palmas de Monte Alto. No
entanto, a apuração do MP
constatou que "numa tentativa
de burlar a proibição consti-
tucional, objetivando dar

aparência de legalidade aos
múltiplos vínculos com a
administração pública", o acio-
nado foi contratado novamente,
mas desta vez por meio de sua
pessoa jurídica, mediante
inexigibilidade de licitação.

A promotora de Justiça
Tatyane Miranda Caires decla-
rou "que mantém relação

respeitosa e cordial com todo
meio jurídico local, inclusive
com os advogados e a Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB). Ressalta, entretanto, que
o Ministério Público não pode
deixar de conduzir inves-
tigações e levar ao Poder
Judiciário casos de ilicitude,
frisando que, no caso do

acionado, a ilegalidade não
guarda qualquer relação com
a natureza da profissão ou
função do investigado no
exercício da advocacia, mas
sim à ilicitude dos múltiplos
vínculos mantidos com a
administração pública, o que
infringe norma constitucional
expressa".

ELEIÇÕES 2020: TRE-BA DÁ PODER DE POLÍCIA A
JUÍZES ELEITORAIS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES
O presidente do Tribunal

Regional Eleitoral da Bahia
(TRE-BA), desembargador
Jatahy Júnior, publicou nesta
segunda-feira (21), a Reso-
lução nº 30/2020, que
regulamenta a atuação da
Justiça Eleitoral baiana no
contexto da pandemia de
coronavírus. A norma traz
orientações sobre o exercício
do poder de polícia dos juízes
eleitorais em relação aos atos
de campanha que violem as
orientações sanitárias para as
Eleições Municipais de 2020.
As campanhas terão início
neste domingo, dia 27.

A Resolução considera a
Emenda Constitucional nº
107, que determina que os
atos de propaganda eleitoral

podem ser limitados pela
Justiça Eleitoral se a decisão
estiver fundamentada em
parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual
ou nacional. A norma do TRE-
BA está, ainda, em conformi-

dade com o decreto n.º
19.964/2020, do Governo
do estado, que estabelece as
políticas sanitárias para a
contenção da Covid-19 na
Bahia.  Pela Resolução, os par-
tidos e coligações deverão

adotar medidas necessárias
para que as campanhas aten-
dam recomendações estabe-
lecidas pelas autoridades
sanitárias, como o uso de
máscara, distanciamento social
e limite de público máximo de

100 pessoas por evento, o que
pode ser adequado pela
administração de cada muni-
cípio, de acordo com a reali-
dade local. Ainda de acordo
com a nova norma do TRE-BA,
os juízes eleitorais, de ofício
ou por provocação, no exer-
cício do poder de polícia,
deverão coibir atos de cam-
panha que violem as regula-
mentações sanitárias, podendo
fazer uso, inclusive, do auxílio
de força policial, se necessário.
Os atos de campanha que
provocarem aglomeração irre-
gular de pessoas e não respei-
tarem as medidas sanitárias
obrigatórias serão enquadra-
dos como crime de deso-
bediência nos termos do artigo
347 do Código Eleitoral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 12/20-PA 92/20, tipo menor preço por lote. Objeto: Aquisição de equipamentos e
material permanente para unidade de atendimento especializada em saúde - Hospital Municipal Dr. José Cardoso dos Apóstolos
que serão custados com recursos das Propostas nº 11740.512000/1200-01 e nº 11740.512000/1200-02. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 22.9.20 a 6.10.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 6.10.20 às 9h, Disputa: 6.10.20 às 10:00h - horário
de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA,
www.licitacoes-e.com.br ID n° 835572 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 22.9.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

CARTA CONVITE Nº 023/2020 - OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia para
a elaboração de projetos, acompanhamento e assessoramento da reforma dos gabinetes dos vereadores na sede da Câmara
Municipal de Brumado. CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pelo Engenheiro DOUGLAS MALHEIRO
LEITE, foi mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de Licitação, a qual habilitou e declarou vencedora da Carta
Convite n.º 023/2020 o licitante DOUGLAS MALHEIRO LEITE, inscrito no CREA sob o nº 0515172499BA; CPF sob o n.º
051.235.355-78, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa
garantir a melhor proposta para a Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa,
ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de
Brumado, constante da ata da Carta Convite n.º 023/2020, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se
e cumpra-se. Brumado-BA, 25 de setembro de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS - Presidente da Câmara Municipal
de Brumado.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 024/2020 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público
a realização de licitação na modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa
especializada em engenharia para reforma dos gabinetes dos vereadores na sede da Câmara Municipal de Brumado., cujas
quantidades e especificações encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade
e sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor
Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 05 de outubro de 2020, às 09:00
horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77)
3453 - 8601. Brumado-BA, 28 de setembro de 2020. SALETE VIANA NOGUEIRA - PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisições com instalações de
todos os equipamentos descritos no ANEXO-I para a Rádio Câmara de BRUMADO. CONSIDERANDO que após apreciação do
valor apresentado pela Empresa A/V SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
EIRELI, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora do Pregão
Presencial n.º 022/2020 o licitante A/V SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ nº 35.919.930/0001-28, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;
CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Pública, além de homenagear
os princípios norteadores da atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado apresentado pela Pregoeira
Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 022/2020,
para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 28 de setembro de 2020.
LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 141/2020 e demais normas e
redações aplicáveis, torna público, que o Pregão Eletrônico sob nº 008/2020, tendo como objeto o registro de preços para a
aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, que seria realizado no dia 21/09/
2020 às 10h00min, fica REVOGADO para o objeto em tela por ter sido encontrado divergência no termo de referência e ainda
em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente. Poções/BA, 21 de setembro de 2020. Laís Santos Araújo
Mascarenhas - Secretária Municipal de Assistência Social.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 010/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 141/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico
nº 010/2020, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de Totem com dispensador para álcool em gel em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, que será realizado no dia 02 de outubro de 2020, às 10h00min, na
sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/
licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos
deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 22 de setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 011/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 141/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico
nº 011/2020, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social, que será realizado no dia 05 de outubro de 2020, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados
o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e
http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Poções/BA, 23 de setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2020 - Ao   decímo  dia do mês de setembro de
2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº10.520/02 E 8.666/93 ,DECRETO MUNICIPAL
Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso
de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 -
DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de
classificação, dos preços o  fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social , nas condições estabelecidas no ato convocatório. Empresa: KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS
MENDES, inscrito no CNPJ: 36.104.318/0001-60, com Endereço: R DR Jose Esteves 43 / Centro / Espinosa / MG / 39510-000

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico 005/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico 005/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado
a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-se a manter,
durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou
fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c. Prova de
regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade junto ao
INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE DOS
PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço registrado poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados,
a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas,
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços
não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA VALIDADE DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. 6 - DA
DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de Preços na Imprensa
Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO FORO: O Foro para dirimir
questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções, com prejuízo a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem. Poções, 10 de setembro de 2020. LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS - Prefeito
Municipal. KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS  MENDES - Fornecedor.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2020 - Ao   decímo dia do mês de setembro
de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal   10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e
avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições
estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir
desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços para fornecimento de
medicamentos em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, nas condições estabelecidas no ato
convocatório. Empresa: ) MEDISIL COMERCIAL FARMACEUT HOSPITALAR DE HIG E TR, inscrita no CNPJ sob o nº 96.827.563/
0001-2, endereço comercial Rua  da Bolivia 223-Granjas Rurais Pres / Salvador / Ba/ 41230-195.
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FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal   10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e
avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições
estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir
desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços para fornecimento de
medicamentos em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, nas condições estabelecidas no ato
convocatório. Empresa: EMPRESA: DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.201/0001-26, Endereço na AV
Barão de Bonito 408 / Varzea/ Recife/ PE / 50740-080.

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-
se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s)
fiscal(is) e/ou fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c.
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade
junto ao INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE
DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços
registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de
sua assinatura. 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO
FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Poções, 10 de setembro de  2020. LEANDRO ARAÚJO
MASCARENHAS - Prefeito Municipal. DROGAFONTE LTDA - Fornecedor.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020 - Ao decímo dia do mês de setembro de
2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal   10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e
avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições
estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir
desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços para fornecimento de
medicamentos em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, nas condições estabelecidas no ato

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-
se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s)
fiscal(is) e/ou fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c.
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade
junto ao INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE
DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços
registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de
sua assinatura. 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO
FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Poções,10 de setembro de 2020.LEANDRO ARAÚJO
MASCARENHAS - Prefeito Municipal. MEDISIL COMERCIAL FARMACEUT HOSPITALAR DE HIG E TR - Fornecedor.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020 - Ao   decímo dia do mês de setembro
de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal   10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e
avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições
estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir
desta data, ficam registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços para fornecimento de
medicamentos em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, nas condições estabelecidas no ato
convocatório. Empresa: ) M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 10.731.996/
0001-69, com endereço comercial Rua A 58, LT 23, QD 01 CAJI, ITINGA LAURO DE FREITAS – BA, CEP 42.700-000.

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-
se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s)
fiscal(is) e/ou fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c.
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade
junto ao INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE
DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços
registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de
sua assinatura. 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO
FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Poções, 10 de setembro de  2020. LEANDRO ARAÚJO
MASCARENHAS - Prefeito Municipal. M&A SUPRA COMERCIAL LTDA - Fornecedor.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020 -  Ao decímo dia do mês de setembro
de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
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convocatório. Empresa: EMPRESA: TOME ROSA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.865/0001-33 , Endereço
na AV Ibicarai 3489 Nova Itabuna  CEP: 45601-052  ITABUNA - BA.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 006/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-
se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s)
fiscal(is) e/ou fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c.
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade
junto ao INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE
DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços
registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de
sua assinatura. 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO
FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Poções, 10 de setembro de  2020. LEANDRO ARAÚJO
MASCARENHAS - Prefeito Municipal.TOME ROSA DOS SANTOS - Fornecedor.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2020 - Ao   decímo dia do mês de setembro
de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE POÇÕES, Estado da Bahia, Praça da Bandeira, 02 – CENTRO – Poções – Bahia -FONE/
FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adesão das Secretarias Municipais, como
responsáveis pelo  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada
em 10/09/2020 doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal   10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO MUNICIPAL Nº 141/2020 e suas alterações, têm entre si, justo e
avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas
no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam
registrados nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços para o serviços de manutenção e reposição de
peças de impressoras em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Municipal,, nas condições estabelecidas
no ato convocatório. Empresa: EMPRESA: JOAO CARLOS LOPES DA SILVA 01912558580, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº 13.987.121/0001-10, com endereço Rua Genesio Porto, 584, Barrio Recreio, Vitória da Conquista -BA.

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura mediante
emissão de autorização de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 007/2020. 2.1
- O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 007/2020. 2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 2.3 – O fornecedor obriga-
se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigida na Licitação.““Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s)
fiscal(is) e/ou fatura(s):“a. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;“b. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;“c.
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais;“d. Prova de regularidade
junto ao INSS;“e. Prova de regularidade junto ao FGTS;“f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 3 - DO CONTROLE
DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata. 4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto de registro de preços, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços
registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas
propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de
Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 5 - DA
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de
sua assinatura. 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 7 - DO
FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Poções,
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Poções, 10 de setembro de  2020. LEANDRO ARAÚJO
MASCARENHAS - Prefeito Municipal. JOAO CARLOS LOPES DA SILVA 01912558580 - Fornecedor.
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 214-1/2020FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 22/
2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FWMT MED SERVIÇOS MÉDICO LTDA. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, nº 02, Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11,113,324/0001-
52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, nº 75, Bairro:centro, CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas,
Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à empresa FWMT MED SERVIÇOS
MÉDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 36.951.301/0001-48,  com endereço a Rua dos Jasmim, nº 315, Planalto II Catu-Bahia,
CEP: 48110-000, aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Pessoa Física,  oriundo da
Inexigibilidade de Licitação nº INX 068/2020 FMS, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO - 1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por Inexigibilidade de Licitação referente a trabalho de médico para o
Centro de Atendimento e Enfretamento á COVID 19  do Municipio de Poções (tabela 01/item 23 do edital 005/2019) em atendimento
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme descrições constantes da Inexigibilidade de
Licitação nº INX 068/2020 FMS, que será necessário acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento
de Despesas. 1.2  Justifica-se a necessidade deste, através da Lei nº 14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4º- H que diz que os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até
6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, respeitados os prazos pactuados. 1.3 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens
listados em anexo, específicos às ações de combate ao COVID-19; 1.4 As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta da inclusão dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.074 -
Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19; 1.6 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma:
UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. ATIVIDADE 2.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. 2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica. 2.068 -
Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19. 2.074 - Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19. ELEMENTO
DE DESP. 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica. FONTE 02- exceto para atividade 2068. 14 - Transferências de
Recursos do SUS. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS - 2.1 O prazo do Apostilamento começa a contar a partir de 18 de setembro
de 2020, e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil
Brasileiro; CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - 3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas
no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. CLÁUSULA QUARTA - DAS
DISPOSIÇÕES - 4.1 Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das testemunhas. 4.2 E por acharem justos, assinaram o presente
termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil.
Poções BA, 18 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito. Gustavo Correia Silva - Setor Contábil da Prefeitura.
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 122/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 122/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede
na situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º
14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ:
11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 15.229.287/0001-01, com endereço comercial
à Rua José de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Caicara, Guanambi-Bahia, CEP: 46.430-000,com base na licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando
preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que
o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial,
prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para
contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou
ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade
com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos
do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE:
Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 122/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº
018/2020-SRP, Objeto fornecimento parcelado de medicamentos injetáveis para atender todas as unidades e fraldas geriátricas,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 15.229.287/0001-01, com endereço comercial à Rua José de Deus Pereira,
nº 287, Galpão A, Caicara, Guanambi-Bahia, CEP: 46.430-000. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude
da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes
estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso
II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em
anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº
8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas
vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro
Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 123/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 123/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
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de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 133/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 133/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da
Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato
representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ nº 07.294.636/0001-32, com endereço comercial à Av. Santiago de Compostela, s/n, galpão 02, Parque
Bela Vista, Salvador-Bahia, CEP: 40.279-150,com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2020-SRP,
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram
variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando
diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando
que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação
da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência
do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato
por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando
insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 133/2020
FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 018/2020-SRP, Objeto fornecimento parcelado de medicamentos
da farmácia básica e, medicamentos injetáveis para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde deste Município, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado
a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.294.636/0001-32,
com endereço comercial à Av. Santiago de Compostela, s/n, galpão 02, Parque Bela Vista, Salvador-Bahia, CEP: 40.279-150.
Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e
danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para
que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este
procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura
da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de
transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos
na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art.
5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas
testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 32/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 32/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019-SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA NAIRA LEAL MORAIS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 -
CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal
da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo
Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NAIRA LEAL MORAIS, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº
31.341.284/0001-03, com endereço comercial Rua do Boiadeiro Mandacaru, Jequié-Bahia, CEP: 45.210-040, com base na
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2019-SRP, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo,
RESOLVEM: Considerando as dificuldades de conseguir os produtos solicitados, pois a demanda e grande, preços altos, não
somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta
atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE:  Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 32/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 012/2019-SRP, para
fornecimento de insumos odontológicos para atender as necessidades e garantir as demandas dos serviços através da Secretaria
Municipal de Saúde, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado
a empresa NAIRA LEAL MORAIS, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 31.341.284/0001-03, com endereço
comercial Rua do Boiadeiro Mandacaru, Jequié-Bahia, CEP: 45.210-040. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em
virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos
moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79,
inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal,
em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº
8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas
vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro
Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 129/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 129/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES,
ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções
- Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva,
75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretária Lorena
Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro
lado a empresa OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES
E EXPORTACOES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 11.311.773/0001-05, com endereço comercial
à Rod. BR 101, Km 510, S/N, Jacana, Itabuna-Bahia, CEP: 45608-750,com base na licitação na modalidade Pregão Presencial
nº nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não
somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta
atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 129/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 018/2020-SRP, Objeto
fornecimento parcelado de medicamento da farmácia básica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa OKEY-MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 11.311.773/0001-05, com endereço comercial à Rod. BR 101, Km 510, S/
N, Jacana, Itabuna-Bahia, CEP: 45608-750Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual,
sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art.
78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/
93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante
deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco)
dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR
E ODONTOLOGICO LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ
sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº
CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob
o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.341.284/
0001-03, com endereço comercial à Rua do Boiadeiro, nº 65, Mandacaru, Jequié- Bahia, CEP: 45.210-040,,com base na licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM:
Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve
a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva
e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal
para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou
ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade
com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos
do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE:
Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 123/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº
018/2020-SRP, Objeto fornecimento parcelado de material penso, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste
Município, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
DELTA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ nº 31.341.284/0001-03, com endereço comercial à Rua do Boiadeiro, nº 65, Mandacaru, Jequié- Bahia, CEP:
45.210-040. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das
perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da
notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei
n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica
dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de
rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à
presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário
Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder
executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 125/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 125/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica
de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820,
inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES,
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no
CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro,
inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JFB DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ nº 14.683.163/0001-20, com endereço comercial à Rua Ceara, nº 02, galpão 1, São Cristóvão, Salvador-Bahia, CEP:
41.510-770,com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA,
de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez
da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico,
o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora
notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando
que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-
se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário
epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a
continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 125/2020 FMS, de 01 de agosto
de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 018/2020-SRP, Objeto fornecimento parcelado de medicamentos da farmácia
básica; formulas farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-sólidas para atender todas as unidades; insulinas e insumos para
diabéticos e; material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.683.163/0001-20, com endereço comercial
à Rua Ceara, nº 02, galpão 1, São Cristóvão, Salvador-Bahia, CEP: 41.510-770. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas
em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi
concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das
mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os
artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua
manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica
assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I
do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai
lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22
de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 126/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 126/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ
sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº
CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob
o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 12.424.049/0001-50, com endereço
comercial à Rua Sete de Setembro, nº 95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000,com base na licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços
altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo
esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 126/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº 018/2020-SRP, Objeto
fornecimento parcelado de medicamentos da farmácia básica, bem como formulas farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-
sólidas para atender todas as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a
empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LIDER COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 12.424.049/
0001-50, com endereço comercial à Rua Sete de Setembro, nº 95, Centro, Itatim-Bahia, CEP: 46.875-000. Art. 2°. No tocante às
sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em
momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-
se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como
base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face
à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica
assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I
do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai
lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22
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do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai
lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22
de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 19/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 19/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da
Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato
representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 08.765.948/0001-40, com endereço comercial Rua  Acre 97 Terreo/ Ibirapuera/ Vitaria da
Comquista/ Ba CEP: 45075-075 com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 069/2018, doravante denominada
CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes
com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário
pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida
empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da
contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência
do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato
por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando
insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 019/2019
FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 069/2018, para a fornecimento de material penso para atender
a Secretaria Municipal de Saúde e os setores  a ela vinculada, celebrados com a empresa GIL FARMA COMERCIAL
FARMACÊUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 08.765.948/0001-40, com endereço comercial
Rua  Acre 97 Terreo/ Ibirapuera/ Vitaria da Comquista/ Ba CEP: 45075-075. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas
em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi
concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das
mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78,79, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal
os artigos,78 e 79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua
manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica
assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I
do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai
lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22
de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 20/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 20/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018SR, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 -
CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal
da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo
Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa M &A SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ nº 10.731.996/0001-69, com endereço comercial à Rua A, nº 58, LT 23 QD 001 Caji, Bairro: Itinga, Lauro de Freitas- Bahia,
CEP: 42.700-000, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 69/2018, doravante denominada CONTRATADA,
de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez
da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico,
o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora
notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando
que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-
se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário
epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a
continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 20/2020 FMS, de 01 de agosto
de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 69/2018, para o fornecimento de medicamento sob controle para atender a Secretaria
Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito
privado,Inscrito no CNPJ nº 10.389.446/0001-03, com endereço comercial Rua Café Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,Jéquie
- BA, CEP: 45.207-37. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da
apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78,
parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/
93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante
deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco)
dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua
publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma
pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas
- PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 1272020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 127/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA M&A SUPRA COMERCIAL LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da Bandeira, 02 -
CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cardeal
da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo
Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ nº 10.731.996/0001-69, com endereço comercial à Rua A, nº 58, LT 23 QD 001 Caji, Bairro: Itinga, Lauro de Freitas- Bahia,
CEP: 42.700-000, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 18/2020-SRP, doravante denominada CONTRATADA,
de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes com a escassez
da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico,
o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora
notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando
que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-
se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário
epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a
continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 127/2020 FMS, de 01 de agosto
de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 18/2020-SRP, para a fornecimento parcelado de material penso, soluções parenterais
de grande volume e correlatos para atender UPA e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
celebrados com a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 10.389.446/
0001-03, com endereço comercial Rua Café Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,Jéquie - BA, CEP: 45.207-37. Art. 2°. No
tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem
feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo,
manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento
tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA
face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º
- Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso
I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo
vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA,
20 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL

publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma
pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas
- PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 130/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 130/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA PRONTO MÉDICO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado
na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-
65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52,
neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49
doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa PRONTO MÉDICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 10.389.446/0001-03, com endereço comercial à Rua Café Filho, nº 700,
Mandacaru, Jequié-Bahia, CEP: 45.207-370, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2020-SRP, doravante
denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações
significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante
do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que
a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação
da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência
do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato
por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando
insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 130/2020
FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 018/2020-SRP, para a fornecimento de material penso para
atender a Secretaria Municipal de Saúde e os setores  a ela vinculada, celebrados com a empresa PRONTO MÉDICO COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 10.389.446/0001-03, com endereço comercial Rua
Café Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,Jéquie - BA, CEP: 45.207-37. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em
virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos
moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79,
inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal,
em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº
8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas
vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro
Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 132/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 132/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP, , FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na
situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/
0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52,
neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49
doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E
HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.433.455/0001-05, com endereço comercial à Av.
Lions Club, nº 386A, Jequiezinho, Jequié-Bahia, CEP: 45.206-020,com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº
nº 018/2020-SRP,  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não
somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta
atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 132/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 018/2020-SRP, Objeto
fornecimento parcelado de material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender as unidades, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.433.455/0001-05, com endereço comercial à Av. Lions Club, nº 386A,
Jequiezinho, Jequié-Bahia, CEP: 45.206-020. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual,
sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art.
78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/
93. Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante
deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco)
dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua
publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma
pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA,22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 124/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 124/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado
na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-
65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52,
neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49
doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 08.765.948/0001-40, com endereço comercial Rua  Acre 97 Terreo/ Ibirapuera/
Vitaria da Comquista/ Ba CEP: 45075-075 com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 18/2020 SRP, doravante
denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações
significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante
do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que
a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação
da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência
do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato
por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando
insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 124/2020
FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 18/2020 SRP, para a fornecimento parcelado de medicamentos
injetáveis para atender todas as unidades, bem como material penso, soluções parenterais de grande volume e correlatos para
atender UPA e SAD, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a empresa GIL FARMA
COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito no CNPJ nº 08.765.948/0001-40, com endereço
comercial Rua  Acre 97 Terreo/ Ibirapuera/ Vitaria da Comquista/ Ba CEP: 45075-075. Art. 2°. No tocante às sanções a serem
aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior,
foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das
mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78,79, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal
os artigos,78 e 79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua
manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica
assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I
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AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da
Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato
representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ nº 19.841.791/0001-00, com endereço comercial Rua Dely Vieira Silva, 135, Felicia, Vitória da
Conquista - BA, CEP: 45.055-605 com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 069/2018, doravante denominada
CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes
com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário
pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida
empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da
contratada. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 023/2019 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do
Pregão Presencial nº. 069/2018, para fornecimento de material penso para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste
Municípi, celebrados com a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no
CNPJ nº 19.841.791/0001-00, com endereço comercial Rua Dely Vieira Silva, 135, Felicia, Vitória da Conquista - BA, CEP:
45.055-605. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das
perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da
notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei
n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica
dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de
rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à
presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário
Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder
executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia
juntamente com o Fundo Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados que a licitação
objetivando o registro de preços para a aquisição de Totem com dispensador para álcool em gel em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, que aconteceria no dia 02/10/2020 às 10h00min, fica SUSPENSA para dia 14/10/2020 às 10hoomin, por
motivos administrativos. Aos interessados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/
licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos
deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 29 de setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.
EXTRATO MÊS DE SETEMBRODE 2020 - NOME- OBJETO: KAYQUE JOSÉ KENETEINICH DANTAS MENDES, pessoa
jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 36.104.318/0001-60, comendereçoRua Raul Soares, bairro Centro, Espinosa - MG,
objeto fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
deste Município. CONTRATO Nº 047/2020FMAS. VALOR: R$22.500,00. PRAZO: 22/09/2020 Á 13/10/2020. MODALIDADE
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020. 28 DE SETEMBRO de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Chefe do
Departamento de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 012/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 141/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico
nº 012/2020, tendo como objeto o registro de preços para o fornecimento de pneus e material de borracharia para atender as
necessidades dos veículos das diversas Secretarias deste Município, conforme termo de referencia, que será realizado no dia
09 de outubro de 2020, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no link http://
www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/
transparencia/diario, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das
07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 29 de
setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
ATA. 024/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EDITAL
Nº 005/2019 - Aos 25diasdo mês de setembro de 2020, às 08:45min, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de
Poções situada à Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de Prestadores
de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente designada através da Portaria Nº 049 de 20 de dezembro de
2019, para abertura e julgamento da documentação de habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde referentes ao
Credenciamento regido pelo Edital - Nº 005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunião, a Presidente Sra. Deborah de Souza
Silva Cardoso, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuídos pela Portaria Municipal acima citada,
tendo comparecido os seguintes membros: Sirlândia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato
contínuo ressalvou que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocatório (Edital 005/2019,
inclusive levando em consideração os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando
seguimento, a presidente informou que lhe foram entregues a documentação de 04 (quatro)postulantes a credenciamento, todos
na condição de pessoa física, para prestação de serviços na área deEnfermagem para atendimento e enfrentamento da COVID-
19. Os Envelopes foram conferidos quanto à inviolabilidade e os dizeres de endereçamento, estando conforme as exigências
editalícias.  Posteriormente os envelopes foram abertos e seu conteúdo comparados com o solicitado no edital 005/2019,
conforme caracterização jurídica. Após a análise documental foi constatado que os postulantes seguirdescritos apresentaram
todas as condições que lhe conferia perfeita conformidade com o instrumento convocatório - Edital 005/2019 e aditivos.Assim
sendo, foram declarados CREDENCIADOS para a prestação do serviço N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber,
Serviço de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistência
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 a seguinte prestadora de serviço: 1) LUZIANI SANTOS SCHETTINI,
Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob número 581.861-ENF, residente e domiciliado à Rua Coronel Maneca
Moreira, 134, Centro, Poções-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n° 026.341.375-67 e RG 1145518044; 2) SHARLINE
SOUZA LIMA, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob número 000-596.648-ENF, residente e domiciliado à Rua
Clementine Freire, 18, Centro, Poções-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n° 033.323.635-14 e RG 0933351174;
3) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, Inscrito no COREN sob número 583249, residente e domiciliado
à Viela Senador Frederico Costa, 110, Bairro Primavera, Poções -Ba, CEP 45.260-000; inscrito junto ao CPF sob o n° 030.912.555-
30 e RG 0973085959; 4)SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob número
642.662-ENF, residente e domiciliado à Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro São Paulo, Poções -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto
ao CPF sob o n° 288.016.175-20 e RG 0797076379.A Presidente fez questão de que constasse em ata que nada tinha ficado
a título de pendência. Não havendo mais pleiteantes a avaliar e não tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião quando, para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta. Em Poções - Bahia, 25 de setembro de 2020.
Deborah de Souza Silva Cardoso - Presidente. Sheila Matos Rolim Freitas - Membro. Sueli Rocha Medrado - Membro. Sirlândia
B. Cunha Nascimento - Membro.
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-017/2020 - A Comissão Permanente de
Licitação de Poções – Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria 006/
2020, e ainda no parecer jurídico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licitação Nº INX-017/2020 objetivando consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de, ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ENERGIA DA TERRA,
inscrito no CPF sob o nº 05.594.391/0001-33, com endereço RUA ANTONIO ARAUJO BULCAO, 87, Poções-BA, CEP: 45.260-
000. Valor global R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais). Vigência 31/12/2020. Comissão Permanente de Licitação, 08 de
setembro de 2020. Ivanilse liene Aguiar dos Santos - Presidente Da Comissão Especial De Credenciamento.
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-017/2020 - O Prefeito Municipal de Poções,
BA, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria
006/2020, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº, INX-017/2020, conforme parecer Jurídico emitido

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 1282020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 128/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018, , FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado
na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-
65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52,
neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49
doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.886.202/0001-21, com endereço comercial à Rua Guilhermino
Novais, nº 09, Recreio, Vitória da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600,, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial
nº nº 069/2018, , doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não
somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta
atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 21/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 069/2018, OBJETO
fornecimento de medicamentos injetáveis para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, celebrados com a
empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.886.202/0001-21, com endereço comercial
à Rua Guilhermino Novais, nº 09, Recreio, Vitória da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600. Art. 2°. No tocante às sanções a serem
aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior,
foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das
mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os
artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua
manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica
assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I
do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai
lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 20
de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 1282020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 128/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-SRP,  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na
situado na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/
0001-65, com COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52,
neste ato representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49
doravante, denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.886.202/0001-21, com endereço comercial à Rua Guilhermino
Novais, nº 09, Recreio, Vitória da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600,, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial
nº nº 018/2020-SRP, , doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não
somente isso tiveram  variações significantes com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta
atravessando. Considerando  diante do cenário pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e
combate ao coranavírus. Considerando que a referida empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e
ampla defesa onde não houve manifestação da contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Saúde solicitando a desistência do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços
ofertados no certame vinculado a este contrato por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela
chegaram a uma taxa de inflação deixando insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir
unilateralmente o Contrato nº 128/2020 FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. nº 018/2020-SRP, Objeto
fornecimento parcelado de soro fisiológico, celebrados com a empresa o nº 466.638.785-49 doravante, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.886.202/0001-21, com endereço comercial à Rua Guilhermino Novais, nº 09, Recreio,
Vitória da Conquista- Bahia, CEP: 45020-600. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão
contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco)
dias, a contar do recebimento da notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos
no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal
no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte
integrante deste termo de rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de
05 (cinco) dias úteis à presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da
sua publicação no Diário Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e
forma pelo chefe do poder executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas
- PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 131/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 131/2020 FMS, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 SRP, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA, COM COPARTICIPAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES E A EMPRESA SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da
Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, com
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato
representado pelo  Secretária Lorena Santos Mascarenhas, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 466.638.785-49 doravante,
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ nº 19.841.791/0001-00, com endereço comercial à Rua E (Vila Marina), nº 353, Felícia, Vitória da
Conquista-Bahia, CEP: 45.055-792 com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 18/2020 SRP, doravante denominada
CONTRATADA, de comum acordo, RESOLVEM: Considerando preços altos, não somente isso tiveram  variações significantes
com a escassez da matéria prima isso se deve a pandemia que o mundo esta atravessando. Considerando  diante do cenário
pandemiológico, o Tempo e uma variável decisiva e crucial, prevenção e combate ao coranavírus. Considerando que a referida
empresa fora notificada via oficial dando prazo legal para contraditório e ampla defesa onde não houve manifestação da
contratada. Considerando que a referida empresa encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a desistência
do contrato, justificando-se pela não condição de continuidade com os preços ofertados no certame vinculado a este contrato
por conta do cenário epidemiológico, onde os preços de custos do objeto em tela chegaram a uma taxa de inflação deixando
insustentáveis a continuação dos preços contratados. RESOLVE: Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 131/2019
FMS, de 01 de agosto de 2019, oriundo do Pregão Presencial nº. 18/2020 SRP, para fornecimento parcelado de material penso,
soluções parenterais de grande volume e correlatos para atender as unidades, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
deste Município, celebrados com a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº 19.841.791/0001-00, com endereço comercial Rua Dely Vieira Silva, 135, Felicia, Vitória da Conquista - BA,
CEP: 45.055-605. Art. 2°. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude da rescisão contratual, sem prejuízo da apuração
das perdas e danos a serem feitas em momento posterior, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da
notificação, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei
n° 8666/93. Este procedimento tem como base legal os artigos 78,79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93.  Art. 3º - Fica
dispensada a assinatura da CONTRATADA face à sua manifestação formal, em anexo, que é parte integrante deste termo de
rescisão, independente de transcrição. Art. 4º - Fica assegurado a CONTRATADA o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis à
presente rescisão, previstos na alínea "e" do inciso I do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a contar da sua publicação no Diário
Oficial do Município. Art. 5° - O presente termo vai lavrado e assinado em duas vias de igual teor e forma pelo chefe do poder
executivo e por duas testemunhas. Poções - BA, 22 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 023/2020 FMS - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 023/2020 FMS, REFERENTE
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pela Procuradoria Jurídica Municipal vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta de, ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ENERGIA DA TERRA, inscrito no CPF sob o nº 05.594.391/0001-33, com endereço
Rua Antônio Araújo Bulcão, 87, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Objeto consecução de esforços das partes a fim de promover o
Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional,
modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº 001/2020-FMAS. Valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e
quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº INX-017/2020, vigência 31/12/2020,
devendo ser celebrado o contrato com a ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ENERGIA DA TERRA, Publique-se no local de costume.
Celebre-se o respectivo convênio, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, cuja minuta foi aprovada pela
Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal. Laís
Santos Araújo Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-017/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e suas
posteriores alterações, Lei Portaria 006/2020, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº INX-017/2020, OBJETO – consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE
de Licitação, para a contratação direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta da ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ENERGIA DA TERRA, inscrito no CPF sob o nº 05.594.391/0001-33, com endereço
Rua Antônio Araújo Bulcão, 87, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Valor Global de: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
Vigência 31/12/2020. Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal. Laís
Santos Araújo Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-018/2020 - A Comissão Permanente de
Licitação de Poções – Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria 006/
2020, e ainda no parecer jurídico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licitação Nº INX-018/2020 objetivando consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURA FILARMÔNICA 26 DE JUNHO,
inscrito no CPF sob o nº 07.580.735/0001-80, com endereço Avenida Olímpio Rolim, 291, Centro, Poções-BA, CEP: 45.260-000.
Valor global R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais). Vigência 31/12/2020. Comissão Permanente de Licitação, 08 de
setembro de 2020. Ivanilse liene Aguiar dos Santos - Presidente Da Comissão Especial De Credenciamento.
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-018/2020 - O Prefeito Municipal de Poções,
BA, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria
006/2020, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº, INX-017/2020, conforme parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Jurídica Municipal vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta da ASSOCIAÇÃO CULTURA FILARMÔNICA 26 DE JUNHO, inscrito no CPF sob o nº 07.580.735/0001-80, com endereço
Avenida Olímpio Rolim, 291, Centro, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Objeto consecução de esforços das partes a fim de promover
o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional,
modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº 001/2020-FMAS. Valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e
quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº INX-018/2020, vigência 31/12/2020,
devendo ser celebrado o contrato com: de ASSOCIAÇÃO CULTURA FILARMÔNICA 26 DE JUNHO, Publique-se no local de
costume. Celebre-se o respectivo convênio, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, cuja minuta foi
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito
Municipal. Laís Santos Araújo Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX018/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e suas
posteriores alterações, Lei Portaria 006/2020, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº INX018/2020, OBJETO – consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE
de Licitação, para a contratação direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta da ASSOCIAÇÃO CULTURA FILARMÔNICA 26 DE JUNHO, inscrito no CPF sob o nº 07.580.735/0001-80, com endereço
Avenida Olímpio Rolim, 291, Centro, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Valor Global de: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos
reais). Vigência 31/12/2020. Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
Laís Santos Araújo Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-019/2020 - A Comissão Permanente de
Licitação de Poções – Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria 006/
2020, e ainda no parecer jurídico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licitação Nº INX-019/2020 objetivando consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação da ASSOCIAÇÃO LAR COMUNITÁRIO, inscrito no CPF sob
o nº 16.232.571/0001-91, com endereço Rua Bernardes Fagundes, nº 98, Bairro Santa Rita, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Valor
global R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais). Vigência 31/12/2020. Comissão Permanente de Licitação, 18 de setembro
de 2020. Ivanilse liene Aguiar dos Santos - Presidente Da Comissão Especial De Credenciamento.
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX-019/2020 - O Prefeito Municipal de Poções,
BA, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Portaria
006/2020, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº, INX-019/2020, conforme parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Jurídica Municipal vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta da ASSOCIAÇÃO LAR COMUNITÁRIO, inscrito no CPF sob o nº 16.232.571/0001-91, com endereço Rua Bernardes
Fagundes, nº 98, Bairro Santa Rita, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Objeto consecução de esforços das partes a fim de promover
o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional,
modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº 001/2020-FMAS. Valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e
quatrocentos reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº INX-019/2020, vigência 31/12/2020,
devendo ser celebrado o contrato com a ASSOCIAÇÃO LAR COMUNITÁRIO, Publique-se no local de costume. Celebre-se o
respectivo convênio, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria
Jurídica. Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal. Laís Santos Araújo
Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX019/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e suas
posteriores alterações, Lei Portaria 006/2020, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº INX019/2020, OBJETO – consecução
de esforços das partes a fim de promover o Serviço de Proteção Básica e Especial, na Proteção Básica ofertar Serviço
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e idosos; na Proteção Social Especial de Alta
Complexidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade casa de passagem, oriundos do Credenciamento nº
001/2020-FMAS. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE
de Licitação, para a contratação direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação
direta da ASSOCIAÇÃO LAR COMUNITÁRIO, inscrito no CPF sob o nº 16.232.571/0001-91, com endereço Rua Bernardes
Fagundes, nº 98, Bairro Santa Rita, Poções-BA, CEP: 45.260-000. Valor Global de: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
Vigência 31/12/2020. Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal. Laís
Santos Araújo Mascarenhas – Secretária Municipal de Assistência Social.
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 025/2020-FMS - NOME:
AUTO POSTO APACHE LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.153.856/0001-71, com endereço comercial na AV. Juscelino

Kubistchek, nº 737, bairro Pituba, Poções - Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores
do contrato nº 025/2020-FMS, oriundos do Pregão Presencial n° 067/2018tendo como objeto oregistro de preços para a aquisição
de combustíveis em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO
CONTRATO-
025/2020-FMS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 067/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ETANOL R$ 3,284 R$ 3,386
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,869 R$ 3,663
GASOLINA COMUM R$ 4,499 R$ 4,625
Poções - Bahia, 02 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 061/2020-FMS - TERMO DE REAJUSTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES E EMPRESA LUIS CLAUDIO ALMEIDA DA SILVA - ME. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado
na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-
65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO-OPARTICIPAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11,113,324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro -
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - Secretária Municipal de Saúde, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa LUIS CLAUDIO ALMEIDA DA SILVA - ME, com endereço na Praça do Mercado, nº 12, Centro em
Poções BA, inscrito no CNPJ nº 05.500.128/0001-38, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 086/2019-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/
94, resolvem celebrar o presente Termo de Reajuste ao contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores
do contrato nº 061/2020-FMS, oriundos do Pregão Presencial n° 086/2019-SRP para o fornecimento de carne bovina em
atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE - Com base
no parecer jurídico e documentos comprobatórios encontrados nos autos do processo de reajuste. III - CLÁUSULA QUARTA -
DOS VALORES DO REAJUSTE - Fica estipulado novos preços unitários conforme tabela abaixo:

IV - CLÁUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA - A razão do pedido e da concessão do reajuste foi devido ao valor cotado em
época licitatória não suprir mais os custos e insumos conforme documentos anexos no processo administrativo e com base
no parecer jurídico. Conforme fundamentação legal art.65, letra "d" da Lei Federal n.º 8.666/93. V - CLÁUSULA QUINTA - FORO
- As partes elegem o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Renovação do Contrato, das testemunhas. E, por estarem assim
justos e contratados, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de
lido e achado conforme. Este reajuste tem efeito retroativo a partir da data da solicitação do reajuste por parte da empresa
contratada, revogadas as disposições em contrário. POÇÕES/Bahia, 28 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito Municipal - Contratante. Lorena Santos Mascarenhas - Secretária Municipal de Saúde - Contratante. LUIS CLAUDIO
ALMEIDA DA SILVA - ME - Empresa Contratada.
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EM SANTANA, GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGOU
NOVO MERCADO E REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL

A reforma do Mercado
Municipal, requalificação da
estrutura física do Hospital
Municipal e a pavimentação do
acesso à BA-172 foram as
principais entregas do Gover-
nador Rui Costa ao município
de Santana, localizado na
região oeste do estado, na
manhã de terça-feira (29).

O Hospital Municipal Dr.

Francisco Flores teve a estrutura
física completamente reparada
pelo governo baiano. As
intervenções foram feitas pela
Secretaria da Saúde do Estado
(Sesab), com um montante de
aproximadamente R$ 407 mil.

No Mercado Municipal
José Florêncio Pereira, o governo
investiu R$ 2,1 milhões. O
Mercado conta com 18 boxes,

de 20m2 cada, bem como com
espaços para abrigar 4 restau-
rantes, além de setor admi-
nistrativo e área de convivência.

A pavimentação em trata-
mento superficial duplo, com
capa selante, foi feita no trecho
de 1,6km do acesso do bairro
Alto de Santana à BA-172,

com recursos de R$ 781 mil.
Cerca de 26 mil habitantes
foram beneficiados.

O município de Santana
recebeu ainda um sistema
simplificado de abastecimento
de água, no assentamento de
Jacarandá. Cerca de 246
famílias foram beneficiadas

pela iniciativa, que contou com
um investimento total de R$
832 mil. O governador tam-
bém autorizou convênio no
âmbito do Programa Bahia
Produtiva no valor de R$ 943
mil, beneficiando 4 associa-
ções. Por fim, Rui visitou o Co-
légio Estadual Edvaldo Flores.

HOSPITAL MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA
SENHORA RECEBE NOVA MESA CIRÚRGICA

Na terça-feira (30), o
Hospital Municipal Ulisses
Celestino da Silva recebeu uma
nova mesa cirúrgica. A ação faz
parte do processo de mo-
dernização, implantado pela
Prefeitura de Livramento de
Nossa Senhora, que está subs-
tituindo os aparelhos obsoletos.
O Hospital já havia sido
beneficiado com novos gerador
elétrico e lavanderia, com a
reforma do piso ao telhado,
com climatização com ar-
condicionado, com aparelhos
de raios-x e ultrassonografia,
além do carro de anestesia.


