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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° 060/2017, para reduzir o seu valor
global em aproximadamente 21,47% (vinte e um vírgula quarenta e sete 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.

Hl pai

Nilze e Barbosa os San o
Secretária do Planejamento, Administração e finanças
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CONTRATO N° 060/2017 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2017

-

-103862

CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÁO DE 003103
ACESSO ILIMITADO A INTERNET QUE
CELEBRAM ENTRE Si O MUNICIPIO DE
JAGUARIPE BA E A EMPRESA SOUZA &
SANTIAGO LTDA
O MUNICIPIO DE JAGUARIPE,'pesdoti-juritlica de direito público interno, Inscrita tio '
CNPJ n°. 13.796.2891000149, 'cem Paça-MunicipaPsIttiado na Praça da Bandeira, n°
01, Centro, Sede, ~gripe; Bahia, neste efti Siptesentado por seu Prefeito, Sr.
HUNÁLDO SIMÕES COSTA, ~avante denorninedci CONTRATANTE, e a Empresa
SOUZA & SANTIAGO LTDA, 'Inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07,
Inscrição Estadual n°.067,656.347, situado à Tv. Da Matriz, n° 06, Frente, Centro, .
Nazaré-BA, neste ato representado na forma rio seu Contrato Social, pelo Sr. Ude!
Cavalcanti Santiago, portador de.RG n°. 797.980.-SSP/BA, Inscrito no CPF sob o n°
905.189.135-20, aqui denominada CONTRATADA;com base no Pregão Presencial n°
092/2017, do Processo Administrativo n°. 003/17 e disposições da Lei Federal n°
10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal n°8.666193 de 21 de junho de 1993,
e Decreto Municipal n° 29/2014, resolvern celebrar o presente Contrato de
disponibilização de acesso Ilimitado à thternet, 'mediante as Cláusula:9 e 'condições
.
•
seguintes:
'
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato' a DISPONIBILIZAÇÁO DE , ACESSWILIMITADO
INTERNET, OBJETIVANDO O :ATENDIMENTO AOS • PROGRAMAS- E • AÇÕES
ADMINISTRATIVAS (AS. SECRETARIAS DO MUNICIPIOOE JAGUARIPE, conforme
especificações cOntidás no LOTE ÚNICO do Anexo ido Edital do Pregão n°002/2017.,
cujos quantitativos,' p eçcis finais unitários e lotei constam na Proposta' Contratada, a
qual ' fica fazendo'. de• Integrante; do .presente • contrate» independentemente. de
,
- anexação ou Cansai ao:CLÁUSULA SEGUN A — DO VALOR DO CONTRATO
O valor global do pr sente contrato é de R$ 82.368,00'(oltenta e dois Mil trezentos
sessenta e oito real), sendo o valor mensal da R$ 7.488,00 (Sete mil quatrocentos
e oitenta e oito real ).
Parágrafo Único - . os preço:is contratados estão Inciuldos todos os custos com
material de consum salarlOS, encargos 'sociais, providenciados e trabalhistas de Iodo
o pessoal' da CON RATADA comd-tainbarn transportes de" gliálaydertiatUrezaa,
Inclualkie ferrai-Mintas: utensílios e' Botilparhentoa utilizados,
materiais empreged
Minildpal de iaguárlpe,
anitivigiogotwie.
o
orre.coo
•
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depreciação, atuguáls, administração, Impostos, taxas, emplume tos e quaisquer
outros custos que, direta ou (ateiamente, se relacionem com o fiel moi:imanto pela
_.
CONTRATADA das obrigações: •
.. .

otititkÁ6

CLÁUSULA tEixégiRA

Ai despebas Para a pagamento do Contrato &manente do Pregão Prõsenclafrri°
002/2017 correrão por conta doe recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especiittados:
UNIDADE
•
:02.02:000:
02.04,000
02.04.602

PROJEMATIVIDA

ELEMENTO DE

og

oggpgsA

2006
2013
2026

.

33.90,39.00

FONTE

yALOR (R$)

00.000
91.025
02.015

R$ 51.744,00
R$ 19.008,00
R$ 11.08,09

•

PARÁGRAFO ÚNICO - A•despeaa para o exercício subsequente, qdantio for o Caso,
será alocada á dotação orçamentária-Prevista para atendimento - da ifinalidade, a ser
consignada aos órgãos Intereseadat da Prefeitura Municipal peta dei Orçamentária
Anilai. • .
•
CLÁUSULA QUARTA— DO FORNECIMENTO.DOS SERVIÇOS
O inicio do fornecimentO
dos Serviços, objeto deste contrato, ocorrerá no prazo de 03
.
.
(trás) dias corridos contados da data de . recebimento pela CONTRATADA da
i
autorização de fornecimento emitida pelo CONTRATANTE.
•
i
I
§ 10 - O CONTRATANTE realizará os , serviços nos entlereçosi indicados na
Autorização de Serviço, devidamente preenChide, datada .e asstnadEl por funcionário
autorizado, conforme modelo previamente apresentado pela CQ.NTRATANTE e
acordado pelas partes.
I
.
.
i
!
§- 2° - Os serviços serão recusados no caso de apresentar especiflOções fora. dos
padrões solicitados.
i
§ 3° - Os serviços recusados . deverão :ser substituídos no prazo'
c3 máximo de 48
(quarenta e oito) tuáras, Stades: a Partir do recebei:tento pela C. NTRATADA da
forinalização da recusa pelo CONTRATÁNTE, arcando a CONTRATADA com os
custos da substituição.
'
l
.
1
§ 4° .. Não será admitida recuse dos serviços pela CONTRATADA ert decorrência de
sobrecarga na sua capacidade Instalada.
I
i
§ 5°. Em caso de panes, Casos fortuitos ou de força mairr. a CONTRATADA deverá
Prefeitura Municipal lie Jagueepe
11 ree.maraifi 1 -49 ,
Cair r. o da al
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providenciar alternaUvris para • execução dos serviços, nó preze máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após o recebimento da formalização de descontMuldade dos
serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob- pena de sofrer as sanções pbre)71Stag em
contrato.

0071
003M
003105

CLÁUSULA QUINTA— DA VIGENC1AE DA EFICÁCIA
A vigência do presente contrato se iniciará na data de sua assinatuka aié o dia
31/12/2017, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei Federai ,n°.
8$66193. mediante termo aditivo.
.,
:"- elÁtlátiLA SEXTA— DASARANTIA DE'EXECUÇA0 DO CONTRATO
. ,
• -.ble:Será.'exigida garantia Pára a exeCuOlo do presente contrato,
CLÁUSULA SÉTIMA DOS ENCARGOS. DO CONTRATANTE
Cabe ao
' • • ,•,.
-,
• !!'..
Esciaredet,i eventürliie•740VIder Sobrá.. detalhes d0,,,fomecimetita ei• poes1veis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
11 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no
tora° da mtebüçãortlosISerVIÇÕS; Miando Otatettfardefsua correção;
III - Acompanhar e fiscalizar a exectição do objeto licitado por um representante
permanentemente •designadoj:nos termos do:art.-10de LeITO8.686/93;
,;•
1V:.2 Efetuar :os:;' pagamentos i•devidot • pela. ' execução • doe tervIçost.: desder;?;quà.
cürnPridas,todatiaáformalidedes e' exigêncleià do Pregão Preienclal n° 002/2611; ' • •
V - Comunicar oficialmente à CONTRATADA queisquer falhas verificadas no
,dUrnPilreentd•dci: cibjetd.deãe1
,40nlijatâ, Yr'
`..< • 7,1
Vi - :Selicilar a substituiçãodos serviçoi que mãe atenderem às especificações do
ObjelO.t.átraledoiowqüe eitijamieni rdesabordervOnos,"'solicltações efetuadas pela
CONTRATANTE;
VII Forneicar'êtONTRATADA Mije* eitiibliálderde,.aeálriaturas dos responsáveis
por :liberar autórizaçõesparaicompanher a:execução, dos serviços.. • -;
CLÁUSULA,OITAVAk•IDOWENCARGOS:DAeCONTRATADAI-;:,,-$it:,
Cabeá CONTFtATACIAo ctlinprIrrientifdei segulnIewobrigaçõesrf
Responderf*IdrciadoSbaudedbeidirettiMittmie a'Administração ou aos bens da
execução fdeste contratopaiâo
CONTRATANTE, oir .aintia a; terceiros,ndúrante
fiSCaliZaçãttritt
b ;Stobmpanhamento
extlUinder OU rediaindo, esSa 'responsabilidade, a,
"
• • •• :
•
•, :!•
pelotONTRATANTE;:h“,11,,!
.11 GarentIrrqua;todos .oS.ServiçOs)solltitadOwSejam :executados; ,, cern: dolarldãdis ao"
•r,
CONTRATANTE; ho endereço Por iliallálndloadót- si • • •
,
•
,
13 pri2,407141PYIIPAri-u •
ovo mai
.

. • ,

000858
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... .

lit.,/ Efetuar a troca..dos,equipamentos.-Instalados qUe•não-Atendaremià,Opo,,execução
doseendçossollcilados :pela;CONTRATANM:•,
1V- Comunicar • .à • AdminittraçãO ,Azto: CONTRATANTE:- qualquer •• anorMatklade
. constatada-e:prestar os esclarecimantoa:eolicitadée; • .•• :•• • . •
--• ..:.•
•
V Manter, durante • d:.;peSpdo .
de contratação; ,o.•atendimento.; das •00ndi_49e:-E10ha6ilitação. exigidaS no pregão presencial n° 02/2017;
V.V. Credenciar; JUntO:acifCONTRATANTE;Preposto,paron
. presenlá-la sompse.-que for
necessário,. prestando . os:. esclarecimentos a atendendo .às reclamações qááLjtár
ventUre-surglrem darante.a•execucão do contrato;
,f utilizar. -o nome. da RpafeltUrel.',440.1
cIPatiPara•.fibs--cOrlerólais ou ,-em
CaMpanties e material dCpUblIcIdader-Salv.a• corri prévia, e expressa autorização do
Vid.YC(ÀefiPrter ao MdliJcfpio lipedil4t0Migite-•:..6011404.r:r.
anormalidade,. :erro— ou
-iri4.gUlatidades que possalicornproMeter o fornecimento do objeto
contratual o co bom
andamento das atividades da-Municiplok
IX -.Responder, por. escritor • no prazo máximo
• de 48 horas, a - .quaisquer
esclarecimentos-de ordeirrtécalca••pertInehtesaa obJetoicontratualrique évantualmente
venha:ma serscilloitadospelaMunicfplo; :.-..e-•
•
X- - 'Corrigir o alterar os•rierViços• prestadása ¡não,
a pedVados:pelo,CONTRATANTE,
conforma prazo definido noclátieula-qtiertkparágrafolerceiro•deste contrato,
§ .1° •.A•CONTRATADA cabe, ainda; atsumir a responsabilidade por:
k•TOdos , os • encargos irabalfilstas,..:providencládos ,a• obrigaçõe‘

e-• saciais
previstos na-legislação iscrçial:a -trabalhista em, .vigOri.- obrigando‘se a saldá-los -na
época própria,: vez que os seus empregados .0/ou pre postos não manterão nenhum
vinculo empregattclocomeCONTIWANTEr: , • •
• •-• • • • • ;•
•
.,•.:
:Tpøflar providênclaSCo,
':obrIgaçõedieitabólatidas
na.
legislação:específica
de
•
acidentes de trabalhorquandOérr.1--OOrrêndirt daeaPêcia,,.. forem vitimas os seus. e/ou
prepostosi:ditraritis.,ii,!,ax•Odolà dete 5:XlIftitc"4:•,
heril: cornar tOdes.:;es • despesas
dacorrentesiclo fornecimanta-de - materiais:de consumo
- para atender àariedessidades
das Secretarias O'Cirgâos Municipais, talscomo: salários,:seguro de-acidentes, taxas,
Impostos e contribuições, Indenizações, vale.transporte, vale-refeição, e outras que
ponientUravenham'a se/orladas texIgidasporlaii- - •
-•.• ' . -: • '• • ••••f.>
•• •
Todos- oaantargoa de 'dr:Solvei dernanda trabalhista, civil ou:penal, relacionada à
execução -creste contrato/originariamente ou vinculadti pôr prevenção;• coneXão. ou
continência;
• .
. .
.• .•
IV -.lodosos encargos fiscais e comerclalaresultantee desta contratação. •
•
. • •, .
••
§ 2°.
- A inadimplêncla• da CONTRATAOA;com referênciamotancargosestabelacidos
na iterwanterlor,:não,transfere respontabilidade•porseu pagamento à.•Administração
do CONTRATANTE,. -nem pode onerar a objeto- deste contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente tqUalquervincub de - solidariedade,. ativa ou
- passiva, como CONTRATANTE. ' •• '•
, .
Piefeítura
ás; Jaguatipe
.• ig:79s.289/6Ó6149 " •
Confwe,r. iiorighxd;

-
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§ 30 - São expressamente vedadas: CONTRATADA:
Ia contratação de servidor pertencente ao quadro da pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste contrato;
II - a yeiculação de pUbilcidade ncerço: deste contMto, salvo- se hOuver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; •
III - •a subcontratação de outrasmprestpara a execução do objeto deste cor2trgo.,,
,

- -0.U071.6
00386
003107
000880

CLAUSULA NONA s7 DA LIQUIDAÇÃO. g DO PAGAMENTO
A CONTRATADA deve apresentar,' mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao
fomeçlmento do mês anterior, em 2 (duas) xás, emitidas e entregues na Tesouraria da
Prefeitura Municipal, situado na Praça da Bandeira, n°01, Centro, Jaguariper para fins
de liquidação e pagamento, acompanhada, .quando solicitado pelo CONTRATANTE,
das seguintes comprovações:
Regularidade Junto ao INSS-CND; .
Regularidade Junto ao FGTS-CRF;
Regularidade com os fiscos federal, estadual e municipal;
Regularidade com a Justiça do-trabalho..
.•
§ 1° - A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes Informações:
a) Total dos serviços execUtados; • •
b) Multiplicação da quantidade Indicada na Autorização de Fornecimento pelo
preço proposto no Pregão Presencial n° 002/2017, nos temias-da proposta da
CONTRATADA ora anexada.
§ 2° - A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas. primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valor final por tipo de produto.
§30 - O pagamento será efetuado pelo:CONTRATANTE no prazo de 10(dez). dias
Citeis, contado da data de protocollzação da nota fiscal/fEitura e dos respectivos
documentos • coMprobatórios, caso • estes sejam exigidos. pelo CONTRATANTE na
forMa prevista nesta -cláusula, mediante ordem bancária creditada em -conta corrente
da CONTRATADA.
§ 40 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA-na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que Isso gere direito a alteração de
preços ou compensação financeira:
a) Atestação de conformidade do fornecimento;
1:,) Comprovação de, regularidade Junto á Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF);
§ 5° - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
suad
io
t-4):
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sicir
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despesa, a nota fiscaUfatura serà.devolvIda à CONTRATADA peia FISCALIZAÇÃO.e o
pagamento ficarkpendente, até guta mesma providencie as medidas saneadoras.
••
§ 60 - A contagem do prezo para . pagamento Iniciar-se-á após reapresentaçâo do
documento fiscal, fato esse que, não podará acarretar qualquer ónus acliclainalpara.o
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuiZo do fornecimento pela CONTRATADA.
§ 7° • O CONTRATANTE MO fica obrigado a executar todos os serviços na fatalidade
do. valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de
acordo com os serviços efetivamente realizados.
§ 8°

O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
'correspondentes a muitas ou Indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste contrato.
§ 90 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórias devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos na fatura
do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM =IxN x VP, onde:
EM = Encargos moratórias;
tki = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
6/100
I = 0,00016438
365
365
Onde 1= taxa percentual anual no valor de 6%.

_L

=

CLÁUSULA DÉCIMA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja Interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
Justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou ínexecucâo total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
I - advertência;
11) multa de:

Pratetliva klidelpni de Jaguadpe
13./91. 210041410
Cordeie caijo odgiisi
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- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprImento total
da obrigação;
If
_.
- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado, cujo prazo será contado aapattir
da
data de recebimento da autorização de fornecimento emitido pelo CONTRATANTE;
- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parle do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. Após o trigésimo dli.e a critério
da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a.
não-aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, Inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e aplicação da multa prevista
na alínea "a° desse item.
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
IV - declaração de InIdoneldede para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição
anterior.
§ 1° - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a
de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação e
Impedimento de contratar com o Município e declaração de InIdoneldade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA RESCISÃO
A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
§ 1° - A rescisão deste contrato pode ser:
Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao
inciso MI;
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
§ 3° - Os Casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
hownwra MunidrodeJsguarlpe
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CLAUSULA DÉCIMA
CONTRATO

TERCEIRA — DA FUNDAMENTAÇA0 LEGAL DO' PRESENTE
„

e,
O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 10;52012002,
subsidiariamente, na Lei Federal n° 9.666/1993 e vincula-se aos termos do edital do .
-peopciatø
002/2017, constante do Processo Administrativo n° 003/2917 e da
0
Pregão n
vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO FORO
•
As questões decorrentes da execuçáo diste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, gera() processadas e Julgadas no Foço da Comarca de
Jaguarlioe; Estado da Bailia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
.E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2
- efeito, as quais, depois ,cle
(duas) vias .de igual teor e forma, para que surtam um só
lidas, são assinadas pelos representantes das partes. CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Jaguarlpe-RA, 02 de fevereiro de 2017
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Estado da Bailia
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1° ADITAMENTO AO CONTRATO N°0130/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°14612011
O MUNICIPIO DE JAGUARIPE, pessoa Jurídica de direito público Interno, inscrito no
003111
CNPJ/MF n°. 13.796.289/0001-49, com sede na Praça Histórica, no—dt, c'Stit18,
Município de JaguarIpe, Sarda, CEP - 44.480-000, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. Hunaldo Simões Costa, doravante denominado CONTRATANTE*da
000864
outro lado, a empresa SOUZA & SANTIAGO LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n?. , „
07.137.945/0001-07, Inscrição .Esta.duql A0_067.658.347, situado à Tv. de
Matrizo, n°. 06, Frente, Centro, NbSft-ÉN, 'Miá ato representado na forma do . •
podador de Re.;n9..' •
deu.?Qpiril trato Social, pelai'
P
96'6
ridtbK1t9:N5-20,
Inscrito
no OPF.sob
..7972,-980BPP/BA; krit6rtibret3
cit'letin.??6.025-ti:,416WititéVenr6rhirriida idtiNtWAWItittiSsoivem clé:::Oorriurn.
..Eidórdo, eria melhor fdroiá (7d8 dIféifô ADITAR: •&itdontrato n° 060/a17 -1 de. `'
DISPONiBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO À INTERNET, OBJETIVANDO O N'
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA‘ -cpAS
SECRETARIAS DOIMUNIGIPIDI0E:JAMEOPE,flirreadosam;02192/2017;.,decorrible„..do Pregão Presencialri°T.002/2017masuondlçõesisaguinteelli»V
CLÁUSULA PRIMEIRA:
CoNWIEI4V.SAWL1:Iicift 1ir.dé:4. a •tifffiefitát 'dá tjátitiditidég'ifél MÈQAS'SJWOrilhill4driti
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cócsittêiiScroi 'dêig
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.
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Cela,Let

Ooteçã
M despeárie do presente adilidnerito -Plissarão a correr à conta do seguirate
•
Jaguaripe:.
.
Orçamentária, ponelante do orçamentódo Município de
•
0 03112
.
•
PONTE
VALOR
(RO
ELEMENTO
DE
MOAM
UNIDADE
DES?E$A
•
.M0ipAtig,
22itli,,00 ri 0865
02.016,
3190.39:. 09.
2028
02:04.092
•
C LAU8ULA QUINT.A:
Todas. ás demrds condições é 'dispésiçõee-prtAtletasnas•ciáusulas do contrato originei,
que•pão,foram objeto do aditamento, permsnecerãotneltaradas.
firterea presente ternici,:aditivo;;
:E; perestarem assimluetasie;aCeirdriiad;i.?ati•Paffiss
çfõirtit'
eriiitte•à6
•testemunhas
a seguir nomeada
igual
êh, 0?'- (triát)'‘iirie
•
qus.titnit$4m assinam este:Intitruniento. ••
•
- •• ••Jaguatiper•Bahle,28;derabril de 2017-.•
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A° ADITAMENTO AO CONTRATO N° 080/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 389/2017

70
e,‘

-

003872

O MUNICIPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
n°. 13.796.289/0001-49, com Paço Municipal situado na Praça Histórica, n° 01, Centro,
Sede, Jaguaripe, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HICIALDO
COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SOUtA -8.-SA-NTIAGO31i •
LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07, Inscrição Estadual n°.067.656.347,
situado à Tv. Da Matriz, n° 06; Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato representado na forma
do seu Contrato Social, pelo Sr. Uriel Cavalcanti Santiago, portador de RO 'In°. -797.980. 0 0
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 005.189.135-20, doravante denominado CONTRATADO,
resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato n°060/2017
de prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICR510 DE JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de
2017, 1° aditamento em 28 de abril de 2017; decorrente do Pregão Presencial n° 002/2017,
nas condições seguintes:

0866

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade à prestação de serviços de
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO À INTEFtNÊT, OBJETIVANDO O
IATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE JAGUARIPE, conforme justificado pela Secretaria do Planejamento,
Administração e Finanças, fica prorrogado o contrato ora aditado por mais 11 (onze) meses
consecutivos e Ininterruptos, contados a partir de 31/12/2017, data do término do prazo
anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da Lei rib 8.666/93, e conforme
autorização dada pelo Exmo. Prefeito Municipal de Jaguaripe (doc. Anexo).
CLÁUSULA SEGUNDA:
Ressalte-se que o valor relativo ao período aditado, será de R$ 94.858,00 (noventa e
quatro mil seiscentos e cinquenta e sele reais), conforme valor do contrato atualizad
através do 1° termo de aditamento realizado em 28/04/2017.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que treta este termo aditivo correrá à conta do seguinte crédito orçamentário
constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o exercício financeiro no
skomENTeos
2018:
ç<,
R
Unidade -04
Atividade - 4004
Eleinento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor - R$ 51.744,00

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

001192

Unidade - 07
Atividade - 4005
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso-13100
Valor - R$ 19.008,00

002277
ad,

873
003114

• Unidade-OS
Atividade -4006
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0200
Vator - R$ 23.904,00

000867

CLAUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original, que
não foram objeto dos aditamentos, incluindo os anteriores e o presente, 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.
Jaguarlpe, Bahia, 29 de dezembro d 017.
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unaldo Simões Costa
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: 1.

SOU

& AN PAGO LTDA
CONTRATADO

Estado da Benta
Prefeitura Municipal de Jáguattpe"
Praça Histórica. 01 -Sede -Ja.guaripe - BA
CEP414:456.000 C:N.P.J..13.796.269/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114/ 2143
. y ADITAMENTOAOCONTRATO

No 000/2017
POCEEOADMINISTRATON°
IV" 203/2018

.001193 ;AN
. Er;00„7.28
‘‘
_ .. .
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.
O MUNCIPtÕbÈ jÁGUÁRIPE, pessoa jurídica de direito público Interno, inscrito. no
CNRJ/MF n°: 13.7.96'.286/606149; corri:Sede na 'Praça :h:Ostenta, n° 61, Sede, Município
de JagUarrpei Bahia, .cgs?:: d 44480.00. noite . átó representado por seu Prefeito, 'Sr'.
HunalálaStmões. COSta r doreVerée •Minornirrado :CONTRATANTE e, de outro lado, a
emprese. SOU2Á &,SANTIAG-Q,LTDA,AnsdrIta no CNPJ sob o no.- 0/.137,945/0061-07,
Inscrição.EisdadUel nO:687656,:347,.situado,à Tv. daMatHz,fl8 06, Frente, Gentia, NazaréBA, [Mie ato repreOntedo:na forma do 'seu 'Contrato Social, pelo Sr, Uri& bavalcanti
Saritlage, .portador dó: RO:d. 797.980,, sSø/BÀ Intento nó.CPF sob o n° 005.189:135-20,
inscrito nó CISE sob: o'.:n° 006:226025-71; doravante denominada CONTRATADA,
resOlvein de:corram' acorde; e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato ri°
060/2017 de • DiSPONI5IL17..AOÁO'
ACESSO ILIMITADO À INTERNET
OBJETIVANDO :O 'ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AOÉS ADMINISTRATIVAS
DAS SECRETARIAS-bei MUNICIPIO DE JAGUARIPE, firmado em 02/0212011 e aditado
em . 26/64/2017 é 2b/12/2017, deCoriente- do Predito Presencial n° 002/2017, nas
condições segUintea:

•

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Cai:siderando a neceasidade de alimentar as quantidades de MESAS disponibillzados
para aS setrelerlas do PlitneJanieritó,• AdMitilatraçáo e Finanças, Saúde e
Desenvolváfienta Social, conforme planilha anexa e Jtistificative • encaminhada peto
Coordenador de apelo a InforitiatIZaçaq ficá alterado'õ quantitativa previstos inicialmente
na proposta. da CONTRATADA, mediante .auttirização• dada • pelo Exma. .Prefelto
Municipakle, Jegáripe (doc. anexo).
CLÁUSULA SEQUNDk.
EM face do aumento' quitlititetiVii do.abieta cot:Muar mencionado. na cláusula primeira,
fica ~Gadd° ao mit:trato 0.Valerde R$ 3.072,00 (três tnil entorna e dois reais) que
equivale e aproxtrnadaniente:3,73% (bis *Sal:Menta :e. bit por. centos) do seu
vetar globel,.consoante pernfissãe legaiMeVista.no ed. 05, I; °W. C/c art. 65, § 1° da Lei
8.666/93, OassenditY45 vislotglobátdó•Cantrata a serde-Rt 07,728,00 (noventa e sete mit
setecentos e vinte e oito teais),kpattir da assinatura da presente term.° de aditamento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A partir da assinatura do presente aditamento, fica alterado p valor global atualizado do
contrato, que entes era de R$ 94.0513,00 (noventa e quatro mil seiscentos e Cinquenta e
sele reais) para R$ 0:728,00 (ixiveititá sete .mil setecentos e vinte e Oito reais), em
face do aoréaCimo &Isento na clautilla Sarda.
CLÁUSULA QUARTA:
As despesas do presente aditamento passarão a 'correr conta do seguinte Dotação
Orçamentada, constante.do orçamenta doMunlèlplo de Jaguaripe:
• •
Unidade - 04.

Wi
5
i
":5874

000868

L _
Estado da Bahia
. Prefeitura Municipal de Jaguaripe
Praça História 01 - Sede - Jeggarlide - BA
CÈP: 44.480-000 C:N.P..k12.798269/0001-49
Tel.; (75) 8642¡;21121 2114 /2143
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•
Atividade - 4004
ÉlementO Claspeae.-0•84949,90.,..
Fonte de RecorSe •-• 0990'.
Valor - R$ 1.6890:•..

00086Q

Unidade 98
Atieldade •;.4.00.6
Elemento Oegatia,- 800139M •
FOnte- de Étactifsd-9200
Valor - R$ 7684 • •
Unidade-li
Adelgada •, 4009 •
Elemento Despeati 88..90.39:00
•
Fonte diiil Recurso ,9900
Valor R$ 1.58699
CIINUSULA:CiUINT4: :
Todas. ai, deinála condições e disposições previttás. nas cláusulas do contrato original,
. gut não fOrent oplétár do aditernento, paintitheCeittiéi iniiiteradat.
E, por estarem assirn,iúStas .a.acordadtit, 'as Partet .1kmám o'présente termo aditivo,. ent
03 .(trde) -Viela de: igUal teor: e tOrftia, patente às testemunhaa teguir nomeadas: que
tarnberMastinein.tiste insiturneinto,
JagUaripe, Bahla, 06 de agosto de 2018.
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Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
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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
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4° ADITAMENTO AO CONTRATO N° 060/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°44412018
0008.69

O MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
n°. 13.796.289/0001-49, COM Paço Municipal Situado na Praça Histórica; n!pt.Centrpn n o n
Sede, Jaguaripe, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUN-ALO° SIIVICSw I U
COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SOUZA & SANTIAGO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07, Inscrição Estadual n°.067.656.347,
situado à Tv. Da Matriz, n° 06, Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato representado na forma
do seu Contrato Social, pelo Sr. Uriel Cavalcanti Santiago, portador de RG n°. 797.980.
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°005.189.135-20, doravante denominado CONTRATADO
resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato n° 060/2017
de prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÁO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de
2017, decorrente do Pregão Presencial n° 002/2017, nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade à prestação de serviços de
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET, OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, conforme justificado pela Secretaria do Planejamento,
Administração e Finanças, fica prorrogado o contrato ora aditado por mais 01 (um) mês,
contado a partir de 30/11/2018, data do término do prazo anteriormente acordado, com
fulcro no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e conforme autorização dada pelo Exmo. Prefeito
Municipal de Jaguaripe (doc. Anexo).
CLÁUSULA SEGUNDA:
Ressalte-se que o valor relativo ao período aditado, será de R$ 9.388,00 (nove mil
trezentos e oitenta e oito reais), conforme valor do contrato atualizado através do 1°
termo de aditamento realizado em 28/04/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que trata este termo aditivo correrá à conta do seguinte crédito orçamentárici,
constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o exercício financeiro no ano e
2018:
Unidade - 04
Atividade - 4004
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor - R$ 4.896,00

4,
•

Estado da Bania
MUNICÍPIO DE JAGUÁRIPE
,
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA
CEP: 44.490-000 - C.N.P.J. 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3'642-2112 / 2114 / 2143
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Unidade - 07
Atividade 4005
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso- 0100
Valor - R$ 1.708,00

'000871

Unidade - 08
Atividade - 4006
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0200
Valor - R$ 2.400,00
Unidade 11
Atividade - 4009
Elemento Despesa - 33,90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
"
384,00
Valor CLAUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original, que
não foram objeto dos aditamentos, incluindo os anteriores e o presente, 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 testernunhas a seguir nomeadas, que também
assinam este Instrumento.
Jaguaripe, Bailia, 30 de novembro de 2018.

,
unaldo Simões Costa
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: 1.

SOU,

ANTIAGO LTDA
CONTRATADO

e

50 ADITAMENTO AO CONTRATO N° 060/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°480/2018
O MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
n°. 13.796.289/0001-49, com Paço Municipal situado na Praça Histórica, n° 01, Centro
Sede, Jaguartpe, Bebia, neste ato representado por seu PÉ-efeito, Sr. HUNÁLDO SIMÕES .
COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SOUZA 8 SANTIAGO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07, Inscrição Estadual n°.067.656.34'7,
situado à Tv. Da Matriz, n° 06, Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato representado na forma
do seu Contrato Social, pelo Sr. Uriel Cavalcanti Santiago, portador de RG no. 797.980.
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°005.189.135-20, doravante denominado CONTRATADO
resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato n° 060/2017
de prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de
2017, 1° aditamento em 28 de abril de 2017, 2° em 29/12/2017, 3° em 06/08/2018e 4° em
3011/2018, decorrente do Pregão Presencial n° 002/2017, nas condições seguintes:

,00872

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade à prestação de serviços de
DISPONIBILIZAÇÂO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET, OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, conforme justificado pela Secretaria do Planejamento,
Administração e Finanças, fica prorrogado o contrato ora aditado por mais 06 (seis) meses
consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 31/12/2018, data do término do prazo
anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e conforme
autorização dada pelo Exmo. Prefeito Municipal de Jaguaripe (doc. Anexo).
CLÁUSULA SEGUNDA:
Ressalte-se que o valor relativo ao período aditado, será de R$ 56.328,00 (c
seis mil trezentos e vinte e oito reais), conforme valor do contrato atualiza
1° termo de aditamento realizado em 28/04/2017 e 2° realizado em 06/08/201
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que trata este termo aditivo correrá á conta do seguinte credito o
constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o exercido financeiro
2019:
Unidade - 04
Atividade - 4004
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 4.896,00
Valor global - R$ 29.376,00
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Unidade - 07
Atividade - 4005
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso- 1000
Valor mensal - R$ 1.708,00
Valor global - R$ 10.248,00
Unidade -08
Atividade - 4006
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 2000
Valor mensal - R$ 2.400,00
Valor global - R$ 14.400,00
Unidade 11
Atividade - 4009
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 384,00
Valor global - R$ 2.304,00
CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original,
que não foram objeto dos aditamentos, incluindo os anteriores e o presente,
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 riõrildeadas, que
também assinam este Instrumento.
Jaguaripe, Bahia, 28 de dezembro de 2018.
)404,4c~a‘
c-Hunaldo Simões Costa
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: 1. a

SOU tti SANTIAGO LTDA
CONTRATADO

2.

000873
002518
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60 ADITAMENTO AO CONTRATO N° 060/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 276/2019
O MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
n°. 13.796.289/0001-49, Cern NO Municipal Situada na Praça Histórica, n° 01, Centro,
Sede, Jaguaripe, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUNALDO SIMÕES
COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SOUZA & SANTIAGO
LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07, Inscrição Estadual n°.067.656.347,
situado à Tv. Da Matriz, n° 06, Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato representado na forma
do seu Contrato Social, pelo Sr. Uriel Cavalcanti Santiago, portador de RG n°. 797.980.
SSP/BA, inscrito no CPP sob o n° 005.189.135-20, doravante denõtninado CONTRATADO,
resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito, ADITAR o contrato n° 060/2017
de prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÁO DE ACESSO ILIMITADO À INTERNET,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de
2017, 1° aditamento em 28 de abril de 2017, 2° em 29/12/2017, 3° em 06/08/2018, 4° em
30/11/2018 e 5° em 28/12/2019, decorrente do Pregão Presehtiál n" 002/2017, nag
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade à prestação de serviços de
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO À INTERNET, OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, conforme justificado pela Secretaria do Planejamento,
Administração e Finanças, fica prorrogado o contrato ora aditado por mais 06 (seis) meses
consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 30/06/2019, data do término do prazo
anteriormente acordado, com fulcro no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e conforme
autorização dada pelo Eximo. Prefeito Municipal de Jaguaripe (doc. Anexo).
CLÁUSULA SEGUNDA:
Ressalte-se que o valor relativo ao período aditado, será de R$ 56.328,00 (cinquenta e
seis mil trezentos e vinte e oito reais), conforme valor do contrato atualizado através do
1° termo de aditamento realizado em 28/04/2017 e 2° realizado em 06/08/2018.
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 no ano de
2019:
Unidade - 04
Atividade - 4004
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 4.896,00
Valor global - R$ 29.376;00
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Unidade - 07
Atividade -4005
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso- 1000
Valor mensaN R$ 1.708,00
Valor global - R$ 10.248,00
Unidade - 08
Atividade - 4006
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 2000
Valor mensal- R$ 2.400,00
Valor global - R$ 14.400,00
Unidade-li
Atividade - 4009
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 384,00
Valor global - R$ 2.304,00
CLÁUSULA QUARTA:
Todas as demais Condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original,
que não foram objeto dos aditamentos, incluindo os anteriores e o presente,
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, Bahia, 28 de junho de 2019.

Z‘7—{Aca"cled—
unaldo Simões Costa
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: 1.

SOUZA & SAIVT1AGO LTDA c.r
CONTRATADO

2.

a.
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70 ADITAMENTO AO CONTRATO N° 060/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°486/20(8- `-

003101

O MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ n°. 13.796.289/0001-49, com Paço Municipal situado na Praça Histórica, n° 01,
Centro, Sede, Jaguaripe, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUNALDO
SIMÕES COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa Stai2A &
SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.137.945/0001-07, Inscrição Estadual
n°.067.656.347, situado à Tv. Da Matriz, n° 06, Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato
representado na forma do seu Contrato Social, pelo Sr. Uriel Cavalcanti Santiago, portador
de RG n°. 797.980. SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 005.189.135-20, doravante
denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo, e na melhor forma de direito,
ADITAR o contrato n° 060/2017 de prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE
ACESSO ILIMITADO A INTERNET, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS
PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de 2017, 1° aditamento em 28 de abril de 2017,
2° em 29/12/2017, 3° em 06/08/2018, 4° em 30/11/2018, 5° em 28/12/2018 e6° em
28/06/2019, decorrente do Pregão Presencial n° 002/2017, nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Considerando a necessidade de dar continuidade à prestação de serviços de
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ILIMITADO A INTERNET, OBJETIVANDO O
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, conforme justificado pela Secretaria do Planejamento,
Administração e Finanças, fica prorrogado o contrato ora aditado por mais 06 (seis) 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 conforrne
autorização dada pelo Exmo. Prefeito Municipal de Jaguaripe (doc. Anexo).
•
CLÁUSULA SEGUNDA:
Ressalte-se que o valor relativo ao período aditado, será de R$ 56.328,00 (cinquenta e
seis mil trezentos e vinte e oito reais), conforme valor do contrato atualizado através do
1° termo de aditamento realizado em 28/04/2017 e 2° realizado em 06/08/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A despesa de que trata este termo aditivo correrá à conta dó séguirite Crédito oróátliéritáfig,
constante do orçamento do Município de Jaguaripe, para o exercício financeiro no ano de
2020:
Unidade -04
Atividade - 4004
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 4.896,00
Valor global - R$ 29.376,00
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Unidade - 07
Atividade - 4005
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso- 1000
Valor mensal - R$ 1.708,00
Valor globál - R$ 10.248,00
Unidade -08
Atividade -4006
Elemento Despesa - 33.90.39.00
Fonte de Recurso - 2000
Valor mensal - R$ 2.400,00
Valor global - R$ 14.400,00
Unidade-li
Atividade- 4009
Elemento Despesa.- 33.9039.00
Fonte de Recurso - 0000
Valor mensal - R$ 384,00
Valor global - R$ 2.304,00
CLAUSULA QUARTA:
Todas as demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original,
que não foram objeto dos aditamentos, incluindo os anteriores e o presente,
permanecerão inalteradas..
E; Por estarem assim justas e acordadas, as Parteslirmam 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, Bania, 30 de dezembro de 2019.
--r
--eaegeagdaldo Simões Cota
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: 1.

SOU

& NTIAGO LTDA
/CONTRATADO

•
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DESPACHO DO PREFEITO

Considerando a justificativa da Secretária do Planejamento, Administração e finanças, autorizo
o aditamento do contrato n° 060/2017 de prestação de serviços.

Determino à CPL que seja feito o aditamento solicitado.

Jaguaripe, Bahia, 25 de março de 2020.

naldo Simões Costa
Prefeito Municipal de Jaguaripe
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N°. 001/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, ESTADO DA BANIA, no
uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Orgânica Municipal,

'RESOLVE
Art.1° — Nomear os servidores abaixo mencionados para, sob a
presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO do Município 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 de Licitação os
seguintes servidores:
DÉBORA MARIA DE JESUS ROSÁRIO — Cad. 4735- 1° Suplente
CIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA — Cad. 022728 Suplente
Art.3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de janeiro de 2020.
-eleeeededst—
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O SIMÕES COSTA
PREFEITO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5WOVZCEXA2RXWE5TYZISZO

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

.
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SOLICITACÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 060/2017
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças.
OBJETO: 80 Aditamento ao Contrato n° 060/2017, decorrente do Pregão Presencial n°
002/22017, para reduzir em aproximadamente 21,47% (vinte e um vírgula quarenta e
sete por cento) o valor global do contrato.

Jaguaripe, Bahia, 25 de março de 2020

/11-19-Wid g
Nilzete Barbosa dos Santos
Secretária do 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 e 2020.

Pref

unicipal de Jaguaripe
unaldo Simões Costa

Autuo o presente Processo Administrativo sob o n° 159/2020, 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, 25 de março de 2020.

Rosie! C nceição Freire
Presidente da Comissão Permanent de Licitação

Estado da Bahia
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PARECER JURÍDICO N° 151/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/2020
REF.: 8° ADITAMENTO AO CONTRATO DE N° 060(2017
CONTRATADA: SOUZA & SANTIAGO LTDA
CNPJ N°: 07.137.945/0001-07
ENDEREÇO: Travessa da Matriz, n° 06, Frente, Centro, Nazaré-BA.

Objeto: 8° Aditamento ao contrato de n°
060/2017, que tem por objeto a prestação
de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE
ACESSO ILIMITADO À INTERNET,
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS
AÇÕES
E
PROGRAMAS
ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE JAGUARIPE, oriundo
do Pregão Presencial n° 002/2017.
Possibilidade legal (Art. 65, I, "h" c/c art.
65, § 1°, da Lei 8.666/93).
•
Consulta-nos õ Exmo. Prefeito Municipal de Jaguaripe, sobre aspectos de
legalidade do aditamento ao contrato de n° 060/2017, relativo à contratação de
empresa para prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO
ILIMITADO À INTERNET, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS
E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNIC1P10 DE
JAGUARIPE, firmado em 02 de fevereiro de 2017, tendo como objeto a supressão
no seu quantitativo, conforme soliCitação encaminhada pela secretaria do
Planejamento, Administração e Finanças e anuência da empresa CONTRATADA,
cuja supressão de alguns itens licitados na planilha implicará na redução do valor
global de R$ 12.096,00 (doze mil e noventa e seis reais).
De acordo com o art. 65, I, "h" da Lei 8.666/93, a Administração Pública tem a
faculdéde de alterar unilateralmente o contrato, desde que com as devidas
justificativas, quando "(...) necessária a modificação do valor contratual em
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decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos iirtYites
permitidos por esta Lei; (...)."
Assim, uma vez justificada o pedido de modificação, resta saber se é possível
alterar o valor global do contrato, levando-se em consideração a supressão de R$
12.096,00 (doze mil e noventa e seis reais).
Reza o art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93, in verbis:
"§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos."
Consoante a redação do dispositivo legal acima, o contrato pode ser acrescido e/ou
suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, quando se tratar de serviço, o que se coaduna com o objeto do contrato
em tela. Assim, considerando que o valor contratual é de R$ 56.328,00 (cinquenta
e seis mil trezentos e vinte e oito reais), o valor do aditamento encontra-se
dentro do percentual permitido legalmente, já que o valor global do contrato, se
aditado nos termos propostos, diminuirá em aproximadamente 21,47% (vinte e um
virgula quarenta e sete por cento).
Dessa forma, considerando a diminuição de alguns itens do objeto licitado, o valor
global do contrato passaria de R$ 56.328,00 (cinquenta e seis mil trezentos e
vinte e oito reais) para R$ 44.232,00 (quarenta e quatro mil duzentos e trinta e
. dois reais), assim, seu valor global diminuirá em R$ 12.096,00 (doze mil e
noventa e seis reais).
Diante de todo o exposto, opino FAVORAVELMENTE pelo aditamento do contrato
de n° 060/2017, para reduzir alguns itens licitados, em face da necessidade
devidaniente justificada nos autos do processo administrativo de n° 159/2020,
considerando a supressão quantitativa do objeto contratual, cuja minuta do
aditamento segue em anexo, com as recomendações acima mencionadas.
E se efetivado o aditamento, ressalto sobre a necessidade de ser verificada a
regularidade fiscal da empresa Contratada junto aos fiscos municipal, estadual e
2
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federal, e, também, junto à justiça do trabalho, antes de assinar o referido aditivo,
devendo, ainda, ser procedida a publicação do resumo do aditamento ao contrato
na imprensa oficial no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do
mês subsequente ao de sua assinatura.
É o parecer que submeto á consideração superior.

Jaguaripe, Bahia, 30 de mar de 2020.

e Oliveira Cirne
Flávia Larissa Cavalt
OAB/BA 1 794
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80 ADITAMENTO AO CONTRATO N°060/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/2 020
O MUNICIPIO DE JAGUARIPE, pessoa jurIclica de direito público interno.
inscrita no CNPJ n°, 1 3.796.289/0001-49, com • Paço Municipal situado na Praça
Histórica. n° 01, Centro, Sede, Jaguarlpe,. Bahia, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr, HUNALDO SIMÕES COSTA, doravante denominado
CONTRATANTE.
e a Empresa SOUZA. & SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n".
07.137.945/0001-07, Inscrição:Estadual. n°.067.656.3471 situado à Tv, Da Matriz, n"
06, Frente, Centro, Nazaré-BA, neste ato representado na forma do seu Contrato
Social, pelo Sr, .Uriel -- Cavalcanti Santiago. portador de RG no, 797,980. SSP/BA,
inscrito ho CPF• sob o. n° 005.189.135-20, doravante denominado CONTRATADO,
resolvem , de comum- acordo, e na melhor _fornis de direito.
ADITAR - o Contrato n°
.060/2017 de- prestação"de serviços de DISPONIBILIZAÇAO DE ACESSO ILIMITADO
INTERNET, .OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E AÇÕES
ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, firmado
em 02 de fevereiro de 2017, 1° aditamento Si, 28 de abril de 2017, 2' em 29/12/2017,
3° em 06/08(2018, 4° em 30/11/2018, 5° em 28/1
2/2018, 6° em 28/06/2019 e 7° em
30/12/2019, decorrente do Pregão Presencial ri° 002/2017, nas condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Em razão da Pando/Ma do Coronavitus — COVID-19, fato público e notório, o qual
trará impacto financeiro nas receites públicas, afetando, consequenternente, o erário
municipal, ficam suprimidos, quanlitativamente ao objeto licitado, os serviços/itens
consignados na planilha anexa, que ora Integra o presente aditamento.
CLAUSULA SEGUNDA:
Em face da necessidade de supressão quantitativa do objeto do contrato, será
suprimido o valor de R$ 12.096,00 (doze mil e noventa e seis reais),
correspondente a aproximadamente 21,47% (vinte e um vírgula quarenta e sete
por cento) do valor global inicial do contrato, cujo percentual encontra amparo no art,
65, I, "b" ele art. 65, § 10, dá Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA:
A partir da . assinatura do presente aditamento, o valor global do contrato original que
fora prorrogado por 06 (seis) meses, que era de R$ 56;328,00 (cinquenta e seis mil
trezentos e vinte e oito reais) passará a ser de
R$ 44.232,00 (quarenta e quatro
mil duzentos e trinta e dois reais); assim, seu valor global diminuirá em
R$ ;
12,096,00 (doze mil e noventa o seis Mals), devido à supressão dos itens do objeto
licitado, mencionado na cláusula segunda.
CLÁUSULA QUARTA:
A redução 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:
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CLÁUSULA QUINTA:
Todas es demais condições e disposições previstas nas cláusulas do contrato original
e dos aditamentos anteriores, que não conflitarem com o presente aditivo,
permanecerãe inalteradas. •
E, por estarem aSsint justas e acordadas,,es Partes innam o presente termo aditivo,
em 3 (três) vias dê Igual táói e forma. perante a9 •testemunhas a seguir nomeadas,
que também assinam este inttrumento.

iaguaripe, Bahia, 31 de março de 2020
fee.~-eaa
MCtPlo DE JAGUARIPÉ
Hunaldo Simões Costa
•

SOUZA 8, SANTIAGO LTDA
Uriel Cavalcapti Santiago
TESTEMUNHAS:

I

o

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SOUZA & SANTIAGO LTDA
CNPJ: 07.137.945/0001-07
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acimaidentificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
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 08:33:03 do dia 22/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2020.
Código de controle da certidão: 38EE.F9EC.DC26.7425
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA

Emissão: 20/03/2020 11:24

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 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200879117
RAZÃO SOCIAL

SOUZA & SANTIAGO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

067.656.347

07.137.945/0001-07

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 posteriormente.

Emitida em 20/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO bttp://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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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE NAZARE
Secretaria Municipal da Fazenda
PCA Dr. Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - 44.400-000
CNPJ: 13797188000192

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
oyMENrea

CNPJICPF:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO / UF:

07137945000107
195100150
SOUZA & SANTIAGO LTDA
RUA DA MATRIZ, 04.- IITS TECNOLOGIA - CENTRO
Nazare / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados peta(o)
Secretaria Municipal da Fazenda e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria
Geral do Município.

Antonio E?
Gerente )e.

is

DATA EMISSÃO: 03/03/2020
01/06/2020
VÁLIDO ATÉ:
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AAYMDEVVNT

EmmilmetordetribUtos@gmall.com Sito: http://wwwmazare.ba.gov.br Telefone: (75) 36382711
Autenticidade do documento sujeita a verificação.
Acosse: http:anazare•balink3.com.bdi3.grcaServic0e.html para verificação.
ink3 Tecnologia ilde
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07.137.945/0001-07
SOUZA E SANTIAGO LTDA
TV DA MATRIZ 06 / CENTRO / NAZARE / BA / 44400-000

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:14/03/2020 a 11/07/2020
Certificação Número: 2020031403453880731300
Informação obtida em 30/03/2020 09:33:43
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

--
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA
Nome: SOUZA & SANTIAGO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.137.945/0001-07
Certidão n°: 6984388/2020
Expedição: 20/03/2020, às 11:04:41
Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que
SOUZA & SANTIAGO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
07.137.945/0001-07, 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.tst.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 condenatõria 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: cndtGtst.jus.br

Estado da Bahia
MUNICIPIO 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 00 8° ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 060/2017
MODALIDADE:
N°. 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATANTE:
CONTRATADO:

MUNICIPIO DE JAGUARIPE
SOUZA & SANTIAGO LTDA

CNPJ/CPF:

07.137.945/0001-07

OBJETO:

8° termo de aditamento ao contrato n° 060/2017, em razão da
Pandemia do Coronavirus — COVID-19, fato público e notório, o qual
trará impacto financeiro nas receitas públicas, afetando,
consequentemente, o erário municipal, ficam suprimidos,
quantitativamente, ao objeto licitado, os serviços/itens consignados
na planilha anexa, que ora integra o presente aditamento.
DA R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais)

VALOR
REDUÇÃO:
ASSINATURA DO
31 de março de 2020
8° ADITAMENTO:
Elemento de Despesa / Fonte
órgão:
Atividade:
DOTAÇÃO
4004
04
33903900 / 0000— 1000 — 2000
ORÇAMENTARIA:
4005
07
4006
08
11
4009
Jaguaripe - BA, 31 de março de 2020
Hunaldo Bimities Costa
Prefeito Municipal

PUBLICADO
a' Iro

---000891
Quinta-feira
23 de Abril de 2020
14 - Ano - N° 3200

Jaguaripe

Diário Oficial do

MUNICIPIO

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 8° ADITAMENTO AO CONTRATO N°. 060/2017
MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
N°. 002/2017
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE JAGUARIPE
SOUZA & SANTIAGO LTDA
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:

OBJETO:

07.137.945/0001-07
8° termo de aditamento ao contrato n° 060/2017, em razão da
Pandemia do Coronavirus — COVID-19, fato público e notório, o qual
trará impacto financeiro nas receitas públicas, afetando,
consequentemente, o erário municipal, ficam suprimidos,
quantitativamente, ao objeto licitado, os serviços/itens consignados
na planilha anexa, que ora integra o presente aditamento.
DA R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais)

VALOR
REDUÇÃO:
ASSINATURA DO
31 de março de 2020
8° ADITAMENTO:
órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa / Fonte
DOTAÇÃO
04
4004
ORÇAMENTARIA:
07
4005
33903900 / 0000 — 1000 — 2000
08
4006
11
4009
Jaguaripe - BA, Si de março de 2020
Hunaldo Simões Costa
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZMFUSS8ANTWDJTIWK1RTMQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

