
Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CAPA DE PROCESSO 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0115092017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2017 - PP 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E SUAS 
SECRETARIAS, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM MÍDIAS, LOCAÇÃO DE 
SOFTWARE PARA CONSULTA ONLINE E ATENDIMENTO AO E-TCM. 

CONTRATADO: JC DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME 

Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, II 

- NIATINA/BA - 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, 8/N° - Telefax 773643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁ TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

Matina (BA), 26 de abril de 2018. 

A sua Excelência 
Juscélio Alves Fonseca 
MD. Prefeito Municipal de Matina 

Senhor Prefeito, 

Sirvo-me da presente para solicitar a prorrogação do contrato n° 0115092017 da empresa 

JC DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME, vinculado ao Pregão Presencial n° 

24/2017 - PP, no art. 57, II, da Lei 8.666/93, que tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços na digitalização de documentos da prefeitura e suas 

secretarias, gerenciamento eletrônico em mídias, locação de software para consulta online e 

atendimento ao E-TCM, tendo em vista a necessidade dos referidos serviços, que a referida 

empresa prestou o serviço regularmente. 

Além disso, a empresa manifestou interesse na prorrogação do contrato, com o valor global de 

R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 4 (quatro) parcelas 

mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), mantendo o valor mensal, o que se torna 

vantajoso para administração, uma vez que realizar novo procedimento licitatório pode acarretar 

o aumento dos referidos valores. 

Atenciosamente, 
\•)S 

 r 

Manoel ned* Cruz 
Secretário Municijie Administração 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Nome 
J C DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA - 
ME 

CPF/C.N.P.J 
17.282.034/0001-19 

C.G.A da Empresa 
320665 

Endereço: 

RUA ORLANDO ALVES DA SILVA 54 

Bairro: CEP: Município: UF: 

SANTA RITA 46400000 CAETITÈ BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE 
Praça da Catedral - Prédio do antigo Fórum 

CAETITÉ 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N°. 385/2018 

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(a). 

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a 
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando 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 
www.caetite.ba.gov.br. 
Conforme código de controle informado abaixo. 

Certidão emitida via internet em: 	 Código de Controle da Certidão: 
19/04/2018 	 22156.385.20180419.S96.20892 

CerIido ~Ida até: 18107/2018 
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ij GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 19/03/201818:17 

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°: 20180681589 

RAZÃO SOCIAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

17,282.034/0001-19 

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 Dívida 
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 19/03/2018, 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 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. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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1504/20',S 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D'VIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: J C DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA 
CNPJ: 17.282.034/0001-19 

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 no 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 17:03:09 do dia 15/04/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/10/2018. 
Código de controle da certidão: 7751 .AC3A.E306.F25A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2daa6872-a254-42e4-8273-f299914c1a8d



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 	 111 

25/04/2018 
	

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp  

IMPRIMIR VOLTAR 

CAI^`A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17282034/0001-19 

Razão Social: 3 C DIGITAUZACOES E ASSESSORIA LTDA ME 

Nome Fantasia:) C DIGITALIZACAO 

Endereço: 	RUA ORLANDO ALVES DA SILVA 54 / SANTA RITA / CAETITE / BA / 
46400-000 

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 Serviço - 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: 16/04/2018 a 15/05/2018 

Certificação Número: 2018041602514266417122 

Informação obtida em 25/04/2018, às 15:36:46. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2daa6872-a254-42e4-8273-f299914c1a8d



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J O DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.282.034/0001-19 

Certidão n°: 146106408/2018 
Expedição: 13/03/2018, às 23:43:15 
Validade: 08/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J C DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
17.282.034/0001-19, 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 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 augestaes: cndt@tst.jus.br  
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11/04/2018 	003041487 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003041487 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.b  ris co/abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 11/04/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

JC DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA ME, portador do CNPJ: 17.282.034/0001-19, estabelecida na 
RUA ORLANDO ALVES DA SILVA, 54, SANTA RITA, CEP: 46400-000, Caetite - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de RS 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 11 de abril de 2018. 

PEDIDO N°: 

   

003041487 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁ TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

Matina (BA), 27 de abril de 2018. 

DESPACHO 

Acolho as justificativas do Secretário Municipal de Administração e Finanças e determino a 
comissão permanente de licitação que proceda a imediata deflagração do processo, objetivando a 
prorrogação da vigência do contrato n2  0115092017, que tem por objeto a prestação de serviços na 
digitalização de documentos da prefeitura e suas secretarias, gerenciamento eletrônico em mídias, 

locação de software para consulta online e atendimento ao E-TCM, com o valor global de R$ 
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 4 (quatro) parcelas mensal 
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em favor da empresa JC DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA 
LTDA - ME. 

Atenciosamente, 

Q 

JUSCE 
Prefeito d0 M nicí 

S FONSECA 
lo de Matina-BA 

Praça Ilelena Carmem de Castro 1)onato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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sFon eca 
ipal 

 

AUfina 
A serviço do povo 

GABINETE DO 
PREFEITO 

 

1 . PORTARIA Y. 034, DE 04 DE MAIO DE 2017. 

"Cria COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, designa seus membros e dá-lhe 
atribuições ". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATIINA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, 

RESOLVE: 

Art. 10  Criar COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

Art. 2° - Designar seus membros: 

1° Presidente - Arieck Magalhães Flores 
2° Membro - Wélia Reis Ferreira 
3° Membro - Jackson Fernandes Carneiro 
1° Suplente - Elivânia Cardoso Teixeira 
2° Suplente - Marlon Teixeira de Brito 

Parágrafo Único - A Comissão compor-se-á da seguinte maneira: 
O primeiro membro será o Presidente, o segundo Secretário e o terceiro Relator. 

Art. 3° - Atribuir-lhe a competência de: 

1 - Praticar todas as normas estabelecidas na Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que dispõe sobre Licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito Municipal. 

Art. 0 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Portaria n°. 001, de 02 de janeiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, 
em 04 de maio de 2017. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Ofício n°35/2018 
	

Matina - BA, 27 de abril de 2018. 

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Matina. 

Prezado Assessor. 

Venho através deste, encaminhar o presente processo, objetivando que seja analisado e emitido Parecer 
Jurídico sobre a possibilidade de prorrogação da vigência do contrato n° 0115092017, que tem por objeto 
a prestação de serviços na digitalização de documentos da prefeitura e suas secretarias, gerenciamento 
eletrônico em mídias, locação de software para consulta online e atendimento ao E-TCM, com valor 
global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 04 (quatro) 
parcelas mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), tendo em vista a necessidade dos serviços. 

Confiante no atendimento do presente aguardo seu pronunciamento. 

Atenciosamente, 

Arlec Magalhães Flores 
Presidente da CPL 

AO: ILMO. SR. 
ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
NESTA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina 1 BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.80010001-42 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. SERVIÇO CONTÍNUO. MINUTA 
DE ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO. FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 
57,11 DA LEI N° 8.666/1993. APROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Termo Aditivo ao 
contrato no 0115092017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Matina e a empresa JC 
DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME, para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços na digitalização de documentos da prefeitura e 
suas secretarias, gerenciamento eletrônico em mídias, locação de software para consulta 
online e atendimento ao E-TCM. 

O ajuste foi celebrado com valor inicial R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e duração 
de 04 meses, contados de sua assinatura. Pretende-se agora a prorrogação do seu prazo de 
vigência, por mais 04 meses, com reflexo financeiro de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos 
reais) 

ANÁLISE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO 

Para o exame da prorrogação pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, é 
imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza. Neste sentido, à 
época da licitação a Administração declarou que os serviços envolvidos são de prestação 
continuada. 

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o 
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a 
prorrogação pretendida não acarreta a extrapolação desse limite. 

A Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e 
aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 20). Em atendimento, a secretaria 
solicitante, afirmou que há a necessidade de estender a vigência contratual. Por sua vez, 
autoridade competente aprovou a prorrogação, com base nas razões descritas. 

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da 
Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa 
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de 
conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da Administração. 

Prosseguindo a análise jurídica do feito, cabe salientar que o art. 57, inciso II e § 20  da Lei n.° 
8.666/1993, estabelece que: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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ANDO MAGNO 	TO RIBEIRO, 
IN 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

ii -à prestação de serviços a serem executados deforma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses; 

§ 2e Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 

Da leitura e interpretação do dispositivo acima transcritos, conjugados com as disposições 
da Lei n° 8.666/1993, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à 
regularidade da prorrogação do prazo contratual, a saber: 

1) existência de previsão contratual admitindo a possibilidade de prorrogação; 

2) interesse da Administração na continuidade dos serviços; 

3) interesse expresso da contratada na prorrogação; 

4) limite total de vigência de 60 meses; 

5) prestação regular dos serviços até o momento; 

6) obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; 

7) redução ou eliminação dos custos já pagos no primeiro ano; 

8) respeito aos limites de preços estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; e 

9) aprovação formal pela autoridade competente; 

10) Manutenção da condições iniciais de habilitação pela contratada 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se a celebração do Termo Aditivo é possível, desde que 
atendidas as condicionantes expostas nos itens deste opinativo. 

S.M.J. 

É o parecer. 

Matina, BA, 30 de abril de 2018. 

OAB/BA 16639 - Asse or Jurídico Municipal. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. /6.417.800/0001-42 

Segundo termo aditivo no 01/2018 ao contrato 
n° 0115092017 celebrado entre O MUNICIPIO 
DE MATINA e a empresa JC 
DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - 
ME. 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, 
celebrado com fundamento do processo de licitação Pregão Presencial n°. 24/2017-PP. 
Resolvem aditar o contrato n°0115092017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/93; 

Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 
30 de abril de 2018, vigorando até 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços 
prestados o valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), cujo pagamento 
será efetivado em 4 (quatro) parcelas iguais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusula do 
Contrato supracitado, tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e 
parágrafos da lei 8.666/93. E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais. 

Matina (BA), 30 de abril de 2018. 

JUSC lO Y 'ESONSECA 
PRE. ITQ-6 U lÇlO DE MATINA 

SSO 

-J wt 	  

JC DIGITALIZACES EASSESSÔRIA LTDA - ME 
CONTRATADA 

Testemunha: 

Nome: Nome:
(ia 	LOwéo- 

C»Lch 1L9CW 
CPF:o3.0.z- 45 	 CPF:  oqo 533. J5-  Y3 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SINO - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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MATINA 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 4 	QUINTA-FEIRA • 03 DE MAIO DE 2018 

ANO XI 1 N9878 

 

   

   

SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 0112018 AO 
CONTRATO N° 0115092017 CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINA E A 
EMPRESA JC DIGITALIZAÇÕES E 
ASSESSORIA LTDA - ME. 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, celebrado com fundamento 
do processo de licitação Pregão Presencial n°. 24/2017-PP. 
Resolvem aditar o contrato n° 011 5092017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/93; 

Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 30 de abril de 2018, 
vigorando até 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços prestados o valor global de 
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 4 (quatro) parcelas iguais de 
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusula do Contrato supracitado, 
tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e parágrafos da lei 8.666/93. E, por estarem justos e 
aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos 
legais. 

Matina (BA), 30 de abril de 2018. 

JUSCÊLIO ALVES FONSECA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINA 

JC DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME 
CONTRATADA 

Testemunha: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código DDE2-DBE3-387A-58C1. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

MINUTA DE CONTRATO 0120042018 

PREGÃO PRESENCIAL N°.1 1/201 8-PP 

O Município de Matina- Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de 
Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n0, Centro, inscrita 
no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio 
Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa Macaúbas 
Perfuração de Poços LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n012.302.551/0001-99: estabelecida à Av. Manoel Messias de Figueiredo, n07, Centro, no Município 
de Macaúbas-BA, através de seu Sócio-Gerente, Claudio Assunção Silva Oliveira, portador de cédula 
de identidade n0966479734 SSP/BA e CPF n°010.498715-45, denominando-se a partir de agora, 
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de "perfuração e limpeza de Poços 
Tubulares de revestimento na Zona Rural e Urbana do Município de Matina - BA", decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018-PP, pelo Prefeito 
Municipal em 20/04/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas 
modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de Serviços continuados na 
perfuração e limpeza de Poços Tubulares de revestimento na Zona Rural e Urbana do Município de 
Matina - BA, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do 
processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante 
nalicitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018-PP passam a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual independente de transcrições. 

§ 20  - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser 
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem 
de Fornecimento. 

§10  em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato 
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA: 
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos,-
c) 

rodutos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 
obrigações decorrentes deste contrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, 
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 
de não serem considerados; 
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 
Fornecimento da Secretaria Solicitante.  
II- do CONTRATANTE: 	 II 	/ 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula 
quarta; 
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que 
não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente 
contrato, a importância de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), O preço será 
fixo e irreajustável, exceto para as situações previstas em leide acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018- PP. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do 
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação: 

Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE 
Projeto/Atividade: 1138— lmpl. E equip. Serviço de Abastecimento de Água 
Projeto/Atividade:2141 - Manutenção da Rede de Abastecimento de Água 
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, 
este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista 
condições para a continuidade do mesmo,- 
11 

esmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 
execução. 
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver 
a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 
interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10  e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 11, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das 
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do 
Pregão N°. 11/2018-PP. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições 
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo d- rfiscalizaçãõ 
exercida pela CONTRATADA. 	 / 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

§ 11. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais 
solicitantes. 

§ 21. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabil idade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito. 

Matina-Bahia, 20 de abril de 2018. 

1 
A4 

JUSC LIO .r  ES FONSECA 
Pre4o Municipal 
CONTRATANTE 

(4L 4  
MACAÚBAS PERFU RAÇÃO DE POÇOS 1  TDA6'  

CONTRATADA 	 1 
1 

TESTEMUNHAS: 

Nome:a 	 Q7'u CPF: 
No me: 	ua  eordCyo 	wo— 
CPF:05 

 ,JGs 6 
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JE 
QUARTA-FEIRA • 02 DE MAIO DE 2018 

ANO XII N 9  877 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0120042018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 1112018 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: MACAÚBAS PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 12.302.551/0001-
99. Objeto: Perfuração e limpeza de Poços Tubulares de revestimento na Zona Rural e Urbana do 
Município de Matina - BA". Assinatura: 20/04/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data 
da sua assinatura. Valor: R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), referente ao LOTE 1. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://ww.vportaldeassinaturas.com.br:443e utilize o código FDE2-4ED3-F4EB-13E3. 
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De 
SECRETARIA DE 

SAÚDE 
A serviço do povo 

CONTRATO N° 0202042018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 1212018-PP 

O MUNICIPIO D EMATINA, ESTADODABAHIA, por intermédio do FUNDOMUNICIPALDESAÚDE DE 
MATINA, inscrita no CNPJ: 10.420.907/0001-63, com sede na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln°, Centro, 
Matína - BA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José Fagundes Neto, 
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.445.225/0001-09, estabelecidaà 
Travessa Dr. Joaquim Manoel, n° 136, sala 03 - 10  andar, Centro, Guanambi/BA, 
através de seu representante JORGE SANTOS LIMA, portador de cédula deidentidade n° 07.836.386-
12SSP/BA e CPFn° 913.974.135-49, denominando-se a partirde agora, simplesmente, CONTRATADA, 
firmam o presente Contrato de"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados na realização de eletrocardiograma, com instalação de um equipamento em regime de 
comodato no município de Matina/BA", decorrente da homologação da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 12/2018-PP, pelo Prefeito Municipal em 02/04/2018, sujeitando-se os 
contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais 
abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de Serviços continuados na realização 
de exames de eletrocardiograma digital com fornecimento de laudo a distância via internet, atendimento 24 
horas, laudos de emergência em até 30 minutos e de rotina até 12 horas, no quantitativo de acordo a 
necessidade e programação do Fundo Municipal de Saúde, com instalação de 01 (um) equipamento, em 
regime de comodato, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do 
processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°.12/2018-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 1212018-PP passam a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual independente de transcrições. 

§ 20  - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n18.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser 
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de 
Fornecimento. 
§11  em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser 
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA: 
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dosprodutos; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 
decorrentes destecontrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto destecontrato; 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. sin° - fonefax (77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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p,rmJP.a O 

na SECRETARIA DE 
SAÚDE 

A serviço do povo 

f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do 
prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva 
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não 
seremconsiderados; 
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento da 
Secretaria Solicitante. 

II - do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusulaquarta; 
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ 10. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 20. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não 
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, 
a importância de R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquentareais), referente ao LOTE 1.0 
preço será fixo e irreajustável, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°, 12/2018-PP. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme 
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo setor 
competente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do 
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação: 

Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade: 2070 - Gestões das Ações Municipais de Saúde 
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS 
Projeto/Atividade: 2289 - Outros Programas de Saúde 
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este 
Contrato poderá ser rescindido ainda: 

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista 
condições para a continuidade do mesmo; 
li - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 
suaexecução. 
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 11  e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização 	escrita 	e 	fundamentada 	do 	Prefeito 	Municipal, 	desde 	que 	haja 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.com.br  
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SECRETARIA DE 
SAÚDE 

A serviço do povo 

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações 
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão N°12/2018-
PP 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições 
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida 
pela CONTRATADA. 

§ 10. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais 
solicitantes. 

§ 21. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de 
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

Matina-Bahia. 02 de abril de 2018. 

j, r' 	 /  
' AUGU'STO JOSÉ FAGUNDES NETO 

Sec. de Saúde 
CONTRATANTE 

CORGARTE1±MEDICINA DIGITAL LTDA 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF:-3 

Nome: 
CPF:fO.5 565 S 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° - fonefax (77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.  com. br 
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MATINA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

SEXTA-FEIRA • 04 DE MAIO DE 2018 

ANO XII N 9879 

  

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202042018 
Pregão Presencial n°. 12/2018 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE 
MATINA. Contratada: CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 
07.445.225/0001-09. Objeto: a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados na realização de eletrocardiograma, com instalação de um equipamento em regime 
de comodato no município de Matina/BA' Assinatura: 02/04/2018. Vigência: Até 31 de dezembro 
de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e 
cinquenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 9B46-8FAF-BDB2-1E613. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CAPA DE PROCESSO 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0215092017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2017 - PP 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE MATINA-BA. 

CONTRATADO: RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP 

Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, II 

- MATINA/BA - 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 773643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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EFU1UF.AD 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
SAÚDE 

 

Matina (BA), 26 de abril de 2018. 

A sua Excelência 
Juscélio Alves Fonseca 
MD. Prefeito Municipal de Matina 

Senhor Prefeito, 

Sirvo-me da presente para solicitar a prorrogação do contrato n° 0215092017 

da empresa RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP, vinculado ao 

Pregão Presencial n°25/2017 - PP, no art. 57, II, da Lei 8.666/93, que tem como objeto 

a contratação de empresa especializada para realização de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final do lixo hospitalar do Município de Matina-Ba, tendo em 

vista a necessidade dos referidos serviços, que a referida empresa prestou o serviço 

regularmente. 

Além disso, a empresa manifestou interesse na prorrogação do contrato, com o valor 

de 04 (meses), com o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), cujo 

pagamento será efetivado mensalmente de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 

mantendo o mesmo valor mensal, o que se torna vantajoso para administração, uma 

vez que realizar novo procedimento licitatório pode acarretar o aumento dos referidos 

valores. 

Atenciosamente, 

/1 	/  /2/  
utistoé Fagundes Neto 

Secretário Municipal de Saúde 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. sin° - fonefax (77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinayahoo.com.br  
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ESTADO DA BAHIA 	 25/04/2018 17:38:21 - Nota Fiscal Eletronica 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90. - CENTRO - 46.430-000 Guanambi - BA 
CNPJ: 13982640000196 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 16668465000155 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26943433001 
NOME / RAZÃO 	RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 
ENDEREÇO: RODOVIA BR 030, S/N. ZONA RURAL 
MUNICIPIO / UF: Guanambi / 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 pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município. 	 - 

DATA EMISSÃO: 25/04/2018 
VÁLIDO ATÉ: 	25/05/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LMYODMYMD 

E-mail:fiscalguanambihotmail.com Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524318 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: http:/Iguanambi.ba.link3.com.br:3390/13-grp/Servicos.htm1  para verificação. 

Tecnologia Ltda 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAhIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Ernisso: 09/04/2018 11:32 

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°: 20180834305 

RAZÃO SOCIAL 

RI'R EMREENDlMENTOS ...\IBl[;NiÀIs 1;II). 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

103.320.669 16.668.465/0001-55 

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 Dívida 
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 09/04/2018, 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 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. 

Pagina 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 
CNPJ: 16.668.465/0001-55 

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 ad 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 09:42:48 do dia 23/03/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/09/2018. 
Código de controle da certidão: C2IF.032D.E5IC.2C74 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Página 1 dei- 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 16.668.465/0001-55 

Certidão fl°: 145816345/2018 
Expedição: 08/03/2018, às 10:24:05 
Validade: 03/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°. 
16.668.465/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis dó.: 
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 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. 
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CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	16668465/0001-55 

Razão Social: RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA ME 

Endereço: 	RODOVIA BR 030 KM 9 SN / ZONA RURAL / GUANAMBI / BA / 46430-000 

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 Serviço - 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: 16/04/2018 a 15/05/2018 

Certificação Número: 2018041603441971586726 

Informação obtida em 26/04/2018, às 09:39:38. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

26/04/2015 	 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp  

IMPRIMIR VOLTAR 

https://www.sifge.caixagov.br/Empresa/Crf/Ci-f/FgecFslmpíimjrpapel.asp  
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PEDIDO N°: 
II 111 111 1111111 11 

09/04/2018 	003035827 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003035827 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus,br/sco/abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 09/04/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA. - EPP, portador do CNPJ: 16.668.465/0001-55, 
estabelecida na Rodovia BR-030, Km 09, sin, Zona Rural, CEP: 46430-000, Guanambi - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 9 de abril de 2018. 

003035827 
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JUSc lo 	.SFONS 
Prefeito is Mu"cí.ode •' 

A 
atina-BA 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Matina (BA), 27 de abril de 2018. 

DESPACHO 

Acolho as justificativas do Secretário Municipal de Saúde e determino a comissão 
permanente de licitação que proceda a imediata deflagração do processo, objetivando a prorrogação 
da vigência do contrato n9  0215092017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para realização de coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo hospitalar do Município 
de Matina-Ba, em favor da empresa RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP. 

Atenciosamente, 

11 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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i~al^I  

Mafigu 
A serviço do povo 

GABINETE DO 
PREFEITO 

 

PORTARIA N°. 034, DE- 04 DE MAIO DE 2017. 

"Cria COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, designa seus membros e dá-lhe 
atribuições ". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Criar COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. 

Art. 2° - Designar seus membros: 

1° Presidente - Arieck Magalhães Flores 
2° Membro - Wélia Reis Ferreira 
3° Membro - Jackson Femandes Carneiro 
1° Suplente - Elivânia Cardoso Teixeira 
2° Suplente - Marlon Teixeira de Brito 

Parágrafo Único - A Comissão compor-se-á da seguinte maneira: 
O primeiro membro será o Presidente, o segundo Secretário e o terceiro Relator. 

Art. 3° - Atribuir-lhe a competência de: 

1 - Praticar todas as normas estabelecidas na Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que dispõe sobre Licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito Municipal. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Portaria n°. 00, de 02 de janeiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, 
em 04 de maio de 2017. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Ofício n°36/2018 
	

Matina - BA, 27 de abril de 2018. 

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Matina. 

Prezado Assessor. 

Venho através deste, encaminhar o presente processo, objetivando que seja analisado e emitido Parecer 
Jurídico sobre a possibilidade de prorrogação da vigência do contrato n° 0215092017, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para realização de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
do lixo hospitalar do Município de Matina-Ba, com o valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 4 (quatro) parcelas mensal de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), em favor da empresa RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP, 
tendo em vista a necessidade dos serviços essencial e continuo. 

Confiante no atendimento do presente aguardo seu pronunciamento. 

Atenciosamente, 

Arleck Magalhães Flores 
Presidente da CPL 

AO: ILMO. SR. 
ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
NESTA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina/ BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
GNP.J: 16417.80010001-42 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. SERVIÇO CONTÍNUO. MINUTA 
DE ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO. FUNDAMENTO JURÍDICO: ART. 
57,11 DA LEI N° 8.666/1993. APROVAÇÃO. 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da minuta do Termo Aditivo ao 
contrato n° 0215092017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Matina e a empresa RTR 
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP, para a contratação de empresa 
especializada para realização de coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo 
hospitalar do Município de Matina-Ba. 

O ajuste foi celebrado com valor inicial de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e 
duração de 04 meses, contados de sua assinatura. Pretende-se agora a prorrogação do seu 
prazo de vigência, por mais 04 meses, com reflexo financeiro de R$ R$ 4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos reais). 

ANÁLISE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO 

Para o exame da prorrogação pretendida e o enquadramento legal dos fatos apresentados, é 
imprescindível a classificação do objeto contratual, quanto à sua natureza. Neste sentido, à 
época da licitação a Administração declarou que os serviços envolvidos são de prestação 
continuada. 

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos) não pode superar o 
limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n° 8.666/1993. No caso em tela, a 
prorrogação pretendida não acarreta a extrapolação desse limite. 

A Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e 
aprovada pela autoridade competente (art. 57, § 21). Em atendimento, a secretaria 
solicitante, afirmou que há a necessidade de estender a vigência contratual. Por sua vez, 
autoridade competente aprovou a prorrogação, com base nas razões descritas. 

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não está na seara da 
Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa 
tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de 
conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência exclusiva da Administração. 

Prosseguindo a análise jurídica do feito, cabe salientar que o art. 57, inciso II e § 2° da Lei n.° 
8.666/1993, estabelece que: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orça mentá rios, exceto quanto 	s 
relativos: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480.000 - Matina-BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
cNPJ. 16.417.800/0001-42 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses; 

5 2e Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
COfltT(ltO. 

Da leitura e interpretação do dispositivo acima transcritos, conjugados com as disposições 
da Lei n° 8.666/1993 , extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à 
regularidade da prorrogação do prazo contratual, a saber: 

1) existência de previsão contratual admitindo a possibilidade de prorrogação; 

2) interesse da Administração na continuidade dos serviços; 

3) interesse expresso da contratada na prorrogação; 

4) limite total de vigência de 60 meses; 

5) prestação regular dos serviços até o momento; 

6) obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; 

7) redução ou eliminação dos custos já pagos no primeiro ano; 

8) respeito aos limites de preços estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; e 

9) aprovação formal pela autoridade competente; 

10) Manutenção da condições iniciais de habilitação pela contratada 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se a celebração do Termo Aditivo é possível, desde que 
atendidas as condicionantes expostas nos itens deste opinativo. 

S.M.J. 

É o parecer. 

Matirta, BA, 30 de abril de 2018. 

ANDO MAC 
AB/BA 16639 - Assess 

ETO RIBEIRO, 
r Jurídico Municipal. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SIN° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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Matina (BA), 30 de abril de 2018. 

JUSCELIO A 

PREFEITO DO 

SECA 

ÍPto DE MATINA 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

Segundo termo aditivo n° 01/2018 ao contrato 

n° 0215092017 celebrado entre O MUNICÍPIO 

DE MATINA e a empresa RTR 

EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 

EPP 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, 
celebrado com fundamento do processo de licitação Pregão Presencial n°. 25/2017-PP. 
Resolvem aditar o contrato n° 0215092017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/931- .666/93; 

Cláusula Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 
30 de abril de 2018, vigorando até 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços 
prestados o valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), cujo pagamento 
será efetivado em 4 (quatro) parcelas iguais de R$ 1.20000 (um mil e duzentos reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusula do 
Contrato supracitado, tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e 
parágrafos da lei 8.666/93. E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais. 

RTR EMPREENDIMENTÔS AMBIENTAIS LTDA EPP 

CONTRATADA 

96.668.465/0001 -Sã -i 
RTR E MPREENOMENTOS AMB;ENTMS 

LTDA - EPP 

ROO. ER 030 . KM 9 . SIN -Z. RURAL ESTRADA 
[_GBf/CTÉ .CEP46.430-000 - GUANAMBUBA_J 

Testemunha: 

,r~à  ~ 
 A, 

	 €'°  
Nome: 	 Nome: 

CPF:L7/O.  3JG 	 CPF:00.53515- 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina-BA 
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MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO QUINTA-FEIRA • 03 DE MAIO DE 2018 

ANO XII N 2 878 

  

CONTRATOS 

SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO 
CONTRATO N° 0215092017 CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINA E A 
EMPRESA RTR EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA EPP 

As partes acima identificadas e já qualificadas no corpo do instrumento original, celebrado com fundamento 
do processo de licitação Pregão Presencial n°. 25/2017-PP. 

Resolvem aditar o contrato n°0215092017, mediante as condições seguintes. 

Considerando a previsão legal contida no atr. 57 da Lei 8.666/93; 

Cláusula Primeira - Do Prazo O contrato original terá seu prazo aditado, no período de 30 de abril de 2018, 
vigorando até 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA Segunda - DO VALOR O CONTRATANTE pagara pelos serviços prestados o valor global de 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), cujo pagamento será efetivado em 4 (quatro) parcelas iguais de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

Cláusula Terceira - Amparo Legal Permanecem inalteradas as demais cláusula do Contrato supracitado, 
tendo fundamento legal nas disposições do artigo 65 e parágrafos da lei 8.666/93. E, por estarem justos e 
aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos 
legais. 

Matina (BA), 30 de abril de 2018. 

JUSCÈLIO ALVES FONSECA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINA 

RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA EPP 
CONTRATADA 

Testemunha: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código DDE2-13BE3-387A-58C1. 
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