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AO
PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIPE
Hunaldo Simões Costa
Exmo. Prefeito,
Por motivo de força maior, em razão da Pandemia do Coronavirus — COVID-19, com
repercussão internacional e adoção de medidas econômicas pelo Governo Federal que
afetarão substancialmente as receitas públicas, e, consequentemente, o erário
municipal, solicito a revisão do contrato original n° 005/2019, para reduzir o seu valor
global em 20% (vinte por cento), com a anuência da CONTRATADA, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, enquanto perdurar
os efeitos financeiros causados pelo COVID-19.

Jaguaripe, Bahia, 25 de março de 2020.

Nilzete Barbosa dos Santos
Secretária do Planejamento, Administração e finanças
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°51412018
AlfaVilil da ptésente inatninme, da &Mima, de Um lado, na qualidade dó
CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.796.289/0001-49, com sede na
Praça da Bandeira, n°01, Centro, Jaguaripe - BA, neste ato representado pelo Prefeito,
Sr. Hunaldo Simões Costa, brasileiro, celebram o contrato de prestação de serviços
profissionais de Assessoria Técnica na área contábil e Financeira para o exercido de
2019 e na qualidade de CONTRATADA, a empresa MJ DE OLIVEIRA NETO, Inscrita
no CNPJ sob n°. 73.426.819/0001-99, localizada à Rua A, Loteamento Quinta do Inglês,
n° 114, Sala 26, Shopping Vila Inglesa, Santo Antônio de Jesus - BA, representada pelo
Sr. MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, inscrito no CPF (MF.) sob n°. 094.335.11549, maior, casado, Técnico Contábil, registrado nos quadros do CRC- BA sob o n°.
10.523, RG sob o n° 1.100.444 SSP-BA, conforme lnexigibilidade n° 004/2019,
compreendendo todos os serviços inerentes às áreas acima especificadas, mediante as
condições ajustadas nas dáusulas seguintes:
Cláusula Prévia:
DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO:
Esta contratação acha-se sobre a regência da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
medidas provisórias posteriores, consubstanciando o art. 25, Inciso II erAit 13 Inciso III
da Citada Lei.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL:
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais de Execução
Orçamentária, Implantação e execução do PCASP, portaria STN N° 828/2011 e
Resolução do TCM N° 1.308/2012, Elaboração e transformação dos Relatórios
Bimestrais e Quadrimestrais para o SISTN, Elaboração dos Demonstrativos Mensais de
Receitas e Despesas, Elaboração do Balancete mensal de acordo com o PCASP,
Prestação de contas anuais para o TCM e o STN., Escriturações dos livros Diários,
Razão, Caixa, Receita e Despesas classificadas, Elaboração dos Relatórios Bimestrais
de acordo dom a Lei de Responsabilidade Fiscal, Elaboração dos Relatórios de Gestão
Fiscal a cada Quadrimestre e Elaboração de Relatórios para Audiências Públicas, para
exercício de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
a) A CONTRATADA prestará os serviços ora solicitados direta e pessoalmente,
podendo fazê-lo, ainda, por meio de profissionais integrante da sua equipe de trabalho,
sob suas inteiras responsabilidade e sem qualquer ônus para o contratante;
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Os representantes da CONTRATADA se obrigam a comparecer, pessoalmente,
quando solicitado na Sede da PREFEITURA Municipal, na cidade de JAGUARIPE,
ordinariamente, para atender as necessidades do serviço que não possam, por alguma
razão, serem satisfeitas de outra forma;
Os serviços contratados poderão, ainda, ser prestados excepcionalmente no
êh entorto profiesional do contratado, Situado na Rua Quinta do Inglês, Shopping Vila
Inglesa, Térreo, Sala 24, Centro, Santo Antonio de Jesus - Bahia, ou através do Tel/fax
(075) 3431-5455, nos dias em que não se encontrar na sede do contratante:
O CONTRATANTE custeará as despesas de locomoção e estadia em local que não
a sede do escritório ou do Legislativo Municipal, sempre que necessário, para o
cumprimento de objeto do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Acordam as partes o prazo deste contrato terá início na-date de assinatura do seu termo
e terá término no dia 31/12/2019, podendo ser prorrogado por igual perlodo, alterado ou
rescindido conforme negociações entre as partes, especialmente esta administração.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O valor global do serviço é de R$ 210.000,00 (duzentos e dez Mil reais), pagos em 12
(doze) parcelas iguais no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais, no
final de cada mês.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será
mensal, efetuado na tesouraria da PREFEITURA Municipal de JAGUAR IPE ou por meio
de depósito em conta bancária da CONTRATADA, até o quinto dia útil do mês
subseqüente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA
Pelos serviços prestados na PREFEITURA Municipal, as despesas corredio à conta da
seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 04
PROJETO/ATIVIDADE: 4004
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00
FONTE: 0000
R$90.000,00
UNIDADE: 07
PROJETO/ATIVIDADE: 4005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00
FONTE: 1000
R$48.000,00
UNIDADE: 06
PROJETO/ATIVIDADE: 4006
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00
FONTE: 2000
R$72.000,00
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Será emitida Nota de Empenho Ordinária, à conta da dotação orçamentária espe
nesta cláusula para atender as despesas inerentes à execução deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA — DA-COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
PARÁGRAFO ÚNICO • Do valor contratado 50% (Cinqüenta pôr cerdo Será destinado
às despesas com mão — de — obra e 50% (Cinqüenta por cento) destinado às despesas
com transportes, tecnologia, hospedagem e outros custeios, de acordo com o parágrafo
1° do artigo 122 da Instrução Normativa n°971 da R.F.B.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes cumprir fielmente este contrato, sob pena de sanções
especificadas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, além das abaixo enumeradas:
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATANTE
Permitir livre acesso ao local de trabalho e aos equipamentos, de modo a
viabilizar e facilitar a prestação dos serviços durante o horário de expediente normal
da repaftição;
Pagar à CONTRATADA de acordo com a Cláusula Quinta, seguindo o
cronograma financeiro fixado, vedada a antecipação de pagamentos, atrasos, salvo
em fato superveniente devidamente justificado, sem a correspondente
contraprestação de execução do serviço;
O CONTRATANTE deverá receber e atestar as ordens de serviços, natas ou
relatórios de eventuais visitas técnicas de manutenção preventiva ou corretiva,
devendo informar verbal e de preferência por escrito qualquer irregularidade ou defeito
que seja notado na eicecução dós seNigOS.
Pagar as despesas de hospedagem e alimentação quando -necessária a visita
4)
por solicitação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DO CONTRATADO
A CONTRATADA deverá prestar assistãncia tom profissional qualificado,
realizando assessoria e levantamento dos dados do programa de contabilidade,
orientando os prepostos da prefeitura quanto à consecução das metas, objeto deste
contrato;
Cumprir com rigor os horários de entrada e saída, que serão fixados pelo setor
competente, cumprindo carga horária referendada na Cláusula Primeira, alínea "a";
Deverá promover treinamento especifico aos servidores 'especialmente
contratados para a realização dos serviços;
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A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as metas e objetivos, conf
Cláusula Primeira;
Emitir relatórios e pareceres técnicos dos serviços executados, de modo a
proporcionar ao CONTRATANTE conhecimento, de maneira clara e precisa, de tudo o
que foi ou será realizado para consecução das metas, objeto do presente contrato;
Os programas de Informática utilizados pela CONTRATADA Será dê SUS
irrestrita responsabilidade, excluindo o CONTRATANTE de qualquer ânus pela
utilização do mesmo durante o perlado de duração do presente contrato;
,g)
Acatar ordem de serviço do CONTRATANTE, cumprindo as determinações
dentro prazo estipulado pela mesma, de modo a propiciar a completa eficácia do objetivo
almejado;
A CONTRATADA, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, obriga-se a
h)
comparecer, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas ao local de trabalho para
prestar informações e esclarecimentos a respeito de Tealização• dos serviços -e -dirimir
dúvidas ou previsão de solução de problemas existentes.
CLÁUSULA SÉTIMA — FISCALIZAÇÃO/RESPONSABILIDADE DAS PARTES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica
dos serviços e das informações prestadas, devendo obedecer com rigor o padrão
exigido pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de
salários, encargos sociais e trabalhistas de toda mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços, inclusive "seguros de acidentes de trabalho. Estão induidas no presente
Contrato, ai eventuais despesas com transporte da CONTRATADA e de seus
prepostos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por
um-representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente
credenciado pela PREFEITURA Municipal de JAGUARIPE - Bahia, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e tudo dará ciência
ao credenciante, conforme Art. Lei 8.666/93 e legislação complementar.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
Irregularidade ou ainda resultado de qualquer dano físico ou material, atrasos, ou
quaisquer outros ocasionadas pelos resultados da prestação dos serviços,
independente de culpa ou dolo, que ocorrendo, não exclui nem reduz essa
responsabilidade ti fiscalização ou o acompanhamento do órgão intereSSadó.
PARÁGRAFO QUARTO — As despesas com alimentação e transporte da
CONTRATADA, quando em serviço fora da sede do município, serão de exclusiva
responsabilidade do CONTRATANTE, inclusive da equipe de apoio.
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o CLÁUSULA OITAVA — DOS CASOS DE RESCISÃO
Nos termos da Lei ri.° 8.666/93, constituem motivos para rescisão do
O não comprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas
especificações ou prazos;
O atraso Injustificado no início do serviço ou sua paralisação sem justa causa e prévia
comunicação á administração;
A Instauração de insolvência civil;
O falecimento do contratado;
O Razões dá interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
á CONTRATADA e eidintittaa no prentreaão aaministtativõ epigtetado neste instrumento:
g) A suspensão do serviço por parte da Contratante, acarretando modificação no valor
inicial ajustado, além dos 25% permitidos pelo art. 45, § 1°, da Lei 8.666/93;
-h)-Oscases previstes {10 a it. 77 e aos•incisos de art. 7e-da-Lei -8:666/93, ao-que -couber;
i) Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, conforme o interesse da
parte Contratante e especialmente da PREFEITURA Municipal, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA
direito a qualquer indenização, exceto o pagamento pelos serviços já realizados,
.baStando que se comuriique o ato da rescisão em quarenta e oito horas de
antecedência;
1) O presente contrato poderá ainda ser rescindido peto contratante, independentemente
de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao contratado
direito a qualquer indenização, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78
da Lei 8.666, de 21.04.1993.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 1 SANÇÕES
Responderá por perdas e danos, a serem apuradas em ação própria, a parte que
infringir qualquer cláusula deste contrato
A interrupção ou inexecuçâo dos serviços por parte da CONTRATADA, por motivo
alheio à vontade do CONTRATANTE, obriga a mesma a pagar multa de 10% (dez por
cento) do valor deste Contrato, além das penalidades aludidas nos Artigos 87 e 88 e
seus incisos, da Lei 8.686/93 e suas alterações, no que couber.
Havendo infrigência contratual, o contratado será penalizado com as seguintes
sanções administrativas:
I — Advertência;
II — As sanções previstas nos incisos II e IV do art. 78 da mesma Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA — DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A presente contratação está fundamentada quando à Inexigibilidade de Licitação, com
base no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, combinado com o Art. 13
Inciso II do mesmo diploma legal, conforme Processo de n°57412018..
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93 e suas alte
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ocorrendo a previsão do art, 77, da Lei 8.666/93 ficam ressalvados e reconhecidos
os difeltõã dá AdrhirliStregéhá dá PREFEITURA Mutlitipál Mil da() de rescisão
administrativa.
A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação apresentadas na proposta.
A publicação resumida deste termo será publicada no local de costume, como
condição indispensável par sua eficácia, conforme Parágrafo Único do Art. 41 da Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DO FORO COMPETENTE
As partes elegem o Foro da Comarca de NAZARÉ - Ba, na forma da Lei 8.666/93; o
competente para dirimir eventuais pendências originadas do presente contrato,
renunciando a outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e concordes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado
conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, devendo ser publicado o resumo
do seu conteúdo no local de costume, até o quinto dia útil do mês subseqüente,
observados os procedimentos do parágrafo único do art. 41 da Lei 8.666/93.

JAGUARIPE - Bahia, 02 de janeiro de 2019,

seda—
Hunaldo Simões Costa
PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIPE

OLIVEIRA NETO — CONV
rciano José de Oliveira N
(CRC — BA. N°. 10.523)

CPF:

CPF: opa9c;00502-

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIFIE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 -Sede - Jaguaripe - BA
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CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original,
que não confiitarem com o presente aditivo, permanecerão inalteradas.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo,
em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas a seguir nomeadas, que
também assinam este instrumento.

Jaguaripe, 30 de dezembro de 2019.
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1° ADITAMENTO AO CONTRATO N° 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°468/2019
O MUNICÍPIO DE JAGUARIPE,
Estado da Bahia, representado por seu Prefeito, Sr.
Hunaldo Simões Costa, denominado CONTRATANTE,
e a empresa M J DE
OLIVEIRA NETO, inscrita no CNPJ sob n°.
73.426.819/0001-99, localizada à Rua A,
Loteamento Quinta do Inglês, n° 114, Sala 26, Shopping Vila Inglesa, Santo Antônio de
Jesus - BA, representada pelo Sr. Marciano José de Oliveira Neto, inscrito no CPF
(MF) sob n°.,094
.335.115-49,.maior. çasado, Técnico,. Contábil, registrado nos quadros
do .
CRC- BA sob o n°. 10.523, RG sob o n° 1.100.444 SSP-BA, denominada
CONTRATADA,
resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o
contrato n° 005/2019 de prestação de serviços técnicos
especializados na prefeitura
municipal de Jaguaripe, firmado em 02 de janeiro de 2019, decorrente da
INEXIGIBILIDADE de n° 004/2019, nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade a prestação de serviços profissionais
de Execução Orçamentária, Implantação e execução do PCASP, portaria STN N°
828/2011 e Resolução do TCM N° 1.308/2
012, Elaboração e transformação dos
Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais para o SISTN, Elaboração dos Demonstrativos
Mensais de Receitas e Despesas, Elaboração do Balancete mensal de acordo com o
PCASP, Prestação de
contas anuais para o TCM e p STN, Escriturações dos livros
Diários, Razão, Caixa, Receita e Despesas classificadas, Elaboração dos Relatórios
Bimestrais de acordo dom a Lei de Responsabilidade Fiscal, Elaboração dos
Relatórios de Gestão Fiscal a cada Quadrimestre e Elaboração de Relatórios para
Audiências Públicas,;fica prorrogado o contrato, ora aditado, por mais 12 (doze) meses
consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2019, data do término do prazo
anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e conforme
autorização dada pelb Exmo. Prefeito Municipal de Jaguaripe (doc. anexo).
CLÁUSULA SEGUNDA:
Em face da prorrogação do contrato de n° 005/2019, o seu valor global, relativo ao
período aditado, permanecerá em R$ 210.000,00 (duzentos
e dez mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que trata este termo aditivo correrá à conta do seguinte crédito
orçamentário, constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o exercício
financeiro do ano de 2020:
UNIDADE
04
07
08

ATIVIDADE
,
4004
4005
4006

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.35.00
3.3.90.35.00
3.3.90.35.00

FONTE
0000
0100
0200

VALOR
R$ 90.000,00
R$ 48.000,00
R$ 72.000,00
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Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 -Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 - C.N.P.J. 13.796.289/000149
Tel.: (75)3642-2112 / 2114 / 2143
CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original,
que não conflitarem com o presente aditivo, permanecerão inalteradas.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente termo aditivo,
em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas
a seguir nomeadas, que
também assinam este instrumento.

Jaguaripe, 30 de de-zembro de 2019.
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DESPACHO DO PREFEITO

Considerando a justificativa da Secretária do Planejamento, Administração e finanças, autorizo
o aditamento do contrato n°005/2019 de prestação de serviços técnicos especializados.

Determino à CPL que seja feito o aditamento solicitado.

Jaguaripe, Bahia, 25 de março de 2020.

aldo Simões Cos a
eito Municipal de Jaguaripe

Ouinla-f eira
2 de Janeiro de 2020
10 - Ano - N° 3030
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O PREFEITO DO:MUNICIPIO DE JAGUARIPE r ESTADO DA BAHIA, no
uso de Suas istribUiçõet legais; fUndaMentado na LeF OrgOriica Municipal,

R e$..0.-.LV. E

Art,1° — Nomear ps servidores abaixo mencionados para, sob a
preSidência do primeiro, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO do Mundplo de Jaguaripe.
ROSIEL CONCEIÇÃO FREIRE -- Cad. 0069 — presidente
ELIZANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS - Cad. 4583 Membro
ÉLBER LUIZ SOUZA DE SANTANA — Cad. 6014 - Membro
Art.2° — Nomear como Suplentes para a Comissão dØ Licitação os
seguintes servidores:
DÉBORA MARIA DE JESUS ROSÁRIO — Cad. 4735- 1° Suplente
CIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA — Cad. 0227-2° Suplente
Art.3° - Esta Portada entra ern vigor à partir da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de janeiro de 2020.
(Cie ......
.1•
I4UNAIJDO SIMOES COSTA
PREFEITO

g :5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SWQVZCEXA2RXWEETYZISZQ

Esta edição encontra-se no sito oficial deste ente.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 - C.N.P.-J. 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 /2114 /2143

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 005/2019
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças.
OBJETO: 1° Aditamento ao Contrato n° 005/2019, decorrente do INEXIGIBILIDADE n°
005/2019, para reduzir o seu valor global em 20% (vinte por cento)
Jaguaripe, Bahia, 25 de março de 2020.

cittrittik.AÁ,LA,,c
Nilzete Barbosa dos Santos
Secretária de Planejamento, Administração e Finanças.

Cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93, autorizo o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação a proceder à instauração de
processo.
Jaguaripe, Bahia 25 de março de 202

Preféiío Municipal de Jaguaripe
Hunaldo Simões Costa

Autuo o presente Processo Administrativo sob o n° 151/2020, contendo as informações
exigidas no art. 38, caput da Lei n° 8.666/93. No mérito, salvo melhor juízo, somos do
entendimento que é possível o aditamento solicitado, fundamentado pelo art. 65, II, d",
da Lei 8.666/93. Em tempo, encaminhamos o presente Processo para parecer da
Assessoria Jurídica.
Jaguaripe, Bahia, 2 •e

rço de 2020

Rosiel econ eição Fre' e
Presidente da Comissão Permanente 5ie Licitação

Estado da Bahia
MUNICíPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 - C.N.P.J. 13.796.289/0001-49
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PARECER JURÍDICO N° 143/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 151/2020
REF.: 2° ADITAMENTO AO CONTRATO DE N° 005/2019
CONTRATADA: M J DE OLIVEIRA NETO
CNPJ N°: 73.426.819/0001-99
ENDEREÇO: Rua A, Loteamento Quinta do Inglês, n° 114, Sala 26, Shopping Vila Inglesa,
Santo Antônio de Jesus - BA.
OBJETO DO ADITAMENTO: Reequilibrio
econômico-financeiro do contrato a partir
de 01/04/2020, com fulcro no art. 65, II, d,
da Lei n° 8.666/93.
Consulta-nos a Comissão de Licitação de Jaguaripe, sobre aspectos de legalidade do
aditamento ao contrato de n° 005/2019 firmado com a empresa supramencionada, para
revisar o valor contratado, reduzindo-o no percentual de 20% (vinte por cento),
conforme justificado pela Administração Pública, por motivo de força maior, em razão
da Pandemia do Coronavirus — COVID-19, com repercussão internacional e adoção de
medidas econômicas pelo Governo Federal que afetarão substancialmente as receitas
públicas, e, consequentemente, o erário municipal, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, enquanto perdurar os efeitos
financeiros causados pelo COVID-19, com fulcro no art. 65, II, d", da Lei 8.666/93.
De acordo com o art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a Administração Pública poderá alterar
o contrato, por acordo das partes, desde que com as devidas justificativas, para:
"(...)restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratuaL
(Grifos nossos).

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 - C.N.P.J. 13.796.289/0001-49
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Conforme é de conhecimento público e notório, o mundo está passando por uma crise
econômica e financeira em razão da Pandemia do Coronavirus — COVID-19, com
repercussão internacional e adoção de medidas econômicas pelo Governo Federal,
que estão afetando a economia substancialmente, em razão de fechamento de
estabelecimentos comerciais, com redução drástica no poder aquisitivo da população,
bem como nas receitas públicas.
E tal situação é de força maior, pois alheio à vontade das partes, cuja situação era
completamente imprevisível, porém com efeitos financeiros em todos os setores, tanto
nas relações privadas, quanto nas relações públicas, afetando, substancialmente, os
contratos administrativos.
No que pertine ao tema, Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de
Direito Administrativo, Editora Malheiros, p. 347, leciona que o equilíbrio financeiro "é a
relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo
contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que
lhe corresponderá".
Cumpre mencionar, ainda, lição de Odete Medauar, cujo caráter didático dirime
quaisquer dúvidas que pairem sobre o assunto:
"A alínea d diz respeito à chamada teoria da imprevisão que, em síntese,
se expressa no seguinte: circunstâncias, que não poderiam ser previstas
no momento da celebração do contrato, vêm modificar profundamente
sua economia, dificultando sobremaneira sua execução, trazendo "déficit"
ao contratado; este tem direito a que a Administração o ajude a enfrentar
a dificuldade, para que o contrato tenha continuidade. Tais circunstâncias
ultrapassam a normalidade, revestindo-se de caráter excepcional; por isso
passaram a ser incluídas na expressão álea extraordinária. A teoria da
imprevisão, própria do direito administrativo, representa, nesse âmbito, o
que a cláusula rebus sic stantibus (literalmente, estando assim as coisas,
se as coisas tiverem se mantido no mesmo estado) significa nos contratos
do direito privado." (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 9a
ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 257)
Impende destacar, por oportuno, que para o direito ao restabelecimento do referido
equilíbrio, é necessária a ocorrência de algum fato, posterior à proposta que venha a
agravar a qualquer uma das partes contratantes nos termos do mencionado artigo
65, II, d, da Lei n° 8.666/93, como restou demonstrado no caso em exame, em que a
parte prejudicada é a Administração Pública.
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Dessa forma, visando promover a equação econômico-financeira do contrato, para que
possa ser dado continuidade à execução do contrato, faz-se necessária a revisão do
contrato original, para reduzir o seu valor global em 20% (vinte por cento), com a
anuência da CONTRATADA, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, enquanto perdurar os efeitos financeiros causados pelo
COVID-19.
Opino, assim, pela realização do aditamento ao contrato de n° 005/2019, reduzindo o
seu valor global conforme solicitado, para o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser procedida a publicação do resumo do aditamento na imprensa
oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data, como condição de sua eficácia, nos termos exigidos pelo
art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°8.666/1933.
Por oportuno, encaminho, em anexo, a minuta do aditamento.
É o parecer que submeto à consideração superior.

Jaguaripe, Bahia, 30 de março de 2020.

Flávia Larissa Cava nti de Oliveira Cirne
OAB/B 16.794
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2° ADITAMENTO AO CONTRATO N°005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 151/2020
IVIUNICiP10 DE JAGUARIPE, Estado da Bahia, representado por seu Prefeito,
Sr. Hunaldo Simões Costa, denominado CONTRATANTE, e a empresa M J DE
OLIVEIRA NETO, inscrita no CNPJ sob n°. 73.426.819/0001-99, localizada à Rua
A, Loteamento Quinta clp Inglês, n° 114, Sala 2E, Shopping Vila Inglesa, Santo
Antônior de Jesus - BA, re-presentada pelo Sr. Marciano José de Oliveira Neto,
inscrito .no- CPF (MF) sob n°. 094.335.115-49, maior, casado, Técnico Contábil,
registrado- nos quadros do CRC-BA sob o n°. 10.523, RO sob o n° 1.100444 SSPBA, denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, e na melhor forma
de direito, ADITAR o contrato n° 005/2019 de prestação de serviços técnicos
especializados na prefeitura municipal de Jaguaripe, firmado em 02 de janeiro de
2019 e aditado em 30 de dezembro de 2019, decorrente da INEXIGIBILIDADE de
n° 004/2019, nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Por motivo de força maior, em razão da Pandemia do Coronavirus — COVID-19,
com repercussão internacional e adoção de medidas econômicas pelo Governo
Federal que afetarão substancialmente as receitas públicas, e, consequentemente,
erário municipal, faz-se necessária a revisão do contrato original, para reduzir o
seu valor global em 20% (vinte por cento), com a anuência da CONTRATADA,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
enquanto perdurar os efeitos financeiros causados pelo COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA:
Em conformidade com o percentual de desconto previsto na cláusula» primeira, a
partir da assinatura do prese-nte aditamento, o valor meneai do contrato original que
era de R5-17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) passará a ser de RE
14.000,00 (quatorze mil reais).
Parágrafo 1°: A revisão do contrato original objeto do presente aditamento tem
amparo no art. 65,11, d", da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A reduçãõ que trata este termo aditivo correrá à conta dos seguintes créditos
orçamentários, constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o
exercício financeiro, contados a partir de 01 de abril de 2020:
UNIDADE

04
07
08

*

ATIVIDADE

.... 4004
4005
4006

.

- - ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.35.00
3.3.9035.00
3.3.90.35.00

•

FONTE

0000
0100
0200

VALOR .

R$ 13$00,00
R$ 7.200,00 _
R$ 10.800,00

.
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Estado da Bahia
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CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato
original e dos aditamentos anteriores, que não confinarem com o presente aditivo,
pau:nane-c. irão inalteradas.
E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente termo
aditivo, em 3 (três) vias. de igual teor.e forma, perante as testemunhas a seguir
•
nomeadas, que também assinam este Instrumento.
Jaguaripe, Bahia, 31 de março de 2020

Mw4IdPlO DE JAGUARIPE
Hunaldo Simões Costa

'osé de O • eira Neto
M J DE OUVEIaA NETO
TESTEMUNHAS:
1.

2.

o

es •

21/02/2019

•

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
51,4

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
24/09/1993
CADASTRAL

73.426.819/0001-99
MATRIZ

-,
A
3

NOME EMPRESARIAL

M J DE OLIVEIRA NETO

I
>:

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

CONVALE

IN ../
, C...

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

69.204-01 -Atividades de contabilidade
CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

PC FELIX GASPAR

NUMERO

COMPLEMENTO

114

SHOP. V. INGLESA CEN

CEP

BAIRRO/DISTRITO

44.572-055

MUNICÍPIO

CENTRO

UF

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRONICO

CONVALE@FREIRE.COM.BR

TELEFONE

(75) 3631-5455

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**os*
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
......*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 21/02/2019 às 14:15:52 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.bdpessoajuridica/cnpycnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAI1VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA Ali
DA UNIÃO
Nome: M J DE OLIVEIRA NETO
CNPJ: 73.426.819/0001-99
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:47 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: 7FE7.F789.A939.D6B7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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000661
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 03/02/2020 11:22

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Códi
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200369418
RAZÃO SOCIAL
M J DE OLIVEIRA NETO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJPJ
73.426.819/0001-99

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados postedorrnente.

Emitida em 03/02/2020, sanfona Portaria n°918/99, senda Valida par 60 dias, contadas a partir da data de na
emissão.

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

—

AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
SANTO ANTONIO DE JESUS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°. 1688/2020
Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(8).
Nome

C.G.A

M. J. DE OLIVEIRA NETO

C.N.P.J.

1590000498 73.426.819/0001-99

Endereço:
PCA FELIX GASPAR, 114

SHOP.V.INGLESA CENTER LOJA 26/2 ETAPA PAVIMENTO TE

Bairro:
CENTRO

CEP:
44572055

Município:
SANTO ANTONIO DE JESUS

UF:
BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra c tado, que impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressa vando o direito da
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços
Conforme código de controle informado abaixo.
Certidão emitida via intemet em:
19/02/2020

Código de Controle da Certidão:

CutiffloVáMaaw 9X6,2020

35717.1688.20200219.N.40.4840753

NEM 10101011111111111101111111MH

30/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONIC/MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

73.426.819/0001-99

Razão Social:m 3 OLIVEIRA NETO
Endereço:
PC FELIX GASPAR 114 SHOP VILA INGLESA / CENTRO / SANTO ANTONIO
DE JESUS / BA / 44572-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:21/03/2020 a 18/07/2020
Certificação Número: 2020032104241483095085
Informação obtida em 30/03/2020 13:25:38
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crtcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

-

000664

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIS
Nome: M J DE OLIVEIRA NETO
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 73.426.819/0001-99
Certidão n°: 187940235/2019
Expedição: 29/10/2019, às 15:07:10
Validade: 25/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que M J DE OLIVEIRA NETO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
73.426.819/0001-99, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www t st . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cridtOtst.jus.br

1.

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
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RESUMO DO 2° ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 005/2019
MODALIDADE:
N°. 004/2019
INEXIGIBILIDADE
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE JAGUARIPE
M J DE OLIVEIRA NETO
CONTRATADA:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

73.426.819/0001-99
2° termo de aditamento ao contrato n° 005/2019 para revisão do
contrato original, para reduzir o seu valor global em 20% (vinte por
cento), com a anuência da CONTRATADA, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
enquanto perdurar os efeitos financeiros causados pelo COVID-19.
DA R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)

VALOR
REDUÇÃO:
ASSINATURA DO
31 de março de 2020
2° ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
04
4004
DOTAÇÃO
07
4005
ORÇAMENTARIA:
08

Elemento de Despesa
3.3.90.35.00

4006

Jaguaripe - Ba, 31 de março de 2020
Hunaldo Simões Costa
Prefeito Municipal

PUBLICADO

014,j/124ito
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Quinta-feira
23 de Abril de 2020
2 - Ano - N° 3200

Diáib ofIcW16 6 6

Jaguaripe

MUNICIPIO

Resumos de Contratos

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.480-000 C.N.P.J. 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

RESUMO DO 2° ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 005/2019
MODALIDADE.
INEXIGIBILIDADE
N°. 004/2019
CONTRATANTE:
CONTRATADA:

MUNICIPIO DE JAGUARIPE
M J DE OLIVEIRA NETO

CNPJ/CPF:

73.426.819/0001-99

OBJETO:

2° termo de aditamento ao contrato n° 005/2019 para revisão do
contrato original, para reduzir o seu valor global em 20% (vinte por
cento), com a anuência da CONTRATADA, objetivando a
manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato,
enquanto perdurar os efeitos financeiros causados pelo COVID-19.
DA R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)

VALOR REDUÇO
:
ASSINATURA DO
31 de março de 2020
2° ADITAMENTO:
Órgão:
Atividade:
04
4004
DOTAÇÃO
07
4005
ORÇAMENTARIA:
08

Elemento de Despesa
3.3.9035.00

4006

Jaguaripe - Ba, 31 de março de 2020
Hunaldo Simões Costa
Prefeito Municipal

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.
Lei exige que todo gestor publique seus
atos no seu veículo oficial para que a
gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério
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