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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
 Decisão Final sobre o Recurso - Pregão Presencial Nº 006/2019 Processo Administrativo Nº 260/2019 - MSC Comercio de Alimentos
LTDA.
 Parecer Jurídico Acerca de Recurso - Pregão Presencial Nº
006/2019 - Processo Administrativo Nº 260/2019 - Derisvaldo
Oliveira dos Santos.
 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0128/2019 INEX - Pedras
Consultoria E Serviços LTDA.
 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0134/2019 a 0139/2019 INEX.
 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0141/2019 INEX - Patricia
Mascarenhas Mota Carvalho.
 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0143/2019 e 0144/2019 INEX.
 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0146/2019 INEX - Mercoplan
Consultoria, Planejamento e Capacitação Técnica EIRELI – EPP.
 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 035/2018 INEX - J I Consultoria
LTDA.

Gestor - Antonio Carvalho Da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Conceição, 04
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

DECISÃO FINAL SOBRE O RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2019

Trata-se de peça de Recurso contra Classificação e Habilitação, do Pregão Presencial de
nº 006/2019, protocolado na data de 02 de Maio de 2019, pela empresa MSC COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, alegando a presença de irregularidades na decisão que declarou
vencedora a empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.
Diante do exposto no competente parecer apresentado, pela Procuradoria do Município,
venho decidir que, CONHEÇO, pois tempestivo, o Recurso apresentado pela empresa MSC
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, porém, NÃO ACOLHO, no mérito, dos pedidos feitos
pela mesma, vez que o Município de Araci, por intermédio da Pregoeira Oficial, no referido
Processo Licitatório, obedeceu, em sua integralidade, os Princípios da Isonomia e Legalidade,
bem como, os Princípios da Economicidade e Eficiência, mantendo assim declarada habilitada e
vencedora do presente pregão (lote 005), a empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS
SANTOS.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Araci – BA, 14 de Maio de 2019.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUINCIPAL DE ARACI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

PARECER JURIDICO ACERCA DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2019

I - RELATÓRIO
Trata-se de peça de Recurso contra Classificação e Habilitação, do Pregão Presencial de
nº 006/2019, protocolado na data de 02 de Maio de 2019, pela empresa MSC COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, alegando a presença de irregularidades na decisão que declarou vencedora
a empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, afirmando o que se segue:

Por fim, requer o seguinte:

Com isso, passa-se à fundamentação.

II - MÉRITO
a) Da Tempestividade da Impugnação
Sabe-se, nos termos do Item 21.4 do Edital supracitado, os recursos contra decisão que
declara licitante vencedor deverão ser protocolados em até 03 (três) dias úteis após a aludida
decisão, assim, resta devidamente tempestivo o recurso ora apreciado.
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b) Da Alegação de Irregularidade da Habilitação e Declaração de Vencedor
Aqui, alega o Recorrente que esta Administração Pública Municipal, por intermédio
desta Comissão de Licitação, na Decisão de Habilitação e Declaração de Vencedor, no Pregão
Presencial de nº 006/2019, ocorreu em erro, ao habilitar a empresa DERISVALDO OLIVEIRA
DOS SANTOS, senão vejamos:

Diante de tal fato, com a máxima vênia à alegação do Recorrente, tal afirmação não
merece guarida, conforme será devidamente demonstrado.

c) Do Atestado de Capacidade Técnica Apresentado pelo Licitante Vencedor
O Licitante DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS apresentou um atestado de
capacidade técnica, expedido pelo Diretor da Escola Estadual Imaculada Conceição, escola esta
inscrita no CNPJ nº 13.937.065/0001-00, acompanhado do Contrato de Prestação de Serviços,
bem como juntamente de 06 (seis) notas fiscais para comprovar a prestação do serviço ali
contratado.
Sabe-se, também, que o artigo 30, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, aduz que:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; (grifos nossos)
Analisando o dispositivo legal supra transcrito, percebe-se que os atestados de
capacidade técnica têm o condão de comprovar que o licitante tem as condições necessárias ao
bom e fiel cumprimento do objeto do certame.
Ainda nessa linha, em recentíssimo julgado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
– TCE-PR, no Acordão de nº 828/19, oriundo do Processo nº 386861/17, sob relatoria do Douto
Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, em que este entende que:
(...) o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº 24/19 (peça 10), opinou
pelo fornecimento de resposta nos seguintes termos: Questões 1 e 2: é possível a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
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dispensa de demonstração de capacidade técnicooperacional como requisito de
habilitação de licitantes em certames cujos objetos sejam de menor complexidade,
cabendo ao gestor público motivar de maneira explícita na fase interna do processo
licitatório, com base em razões de ordem técnica, as exigências que serão apostas
no edital de licitação para o fim de qualificação técnica dos licitantes, demonstrando
sua pertinência e proporcionalidade com o objeto licitado.
(...)
2. O tema central da presente consulta versa sobre a possibilidade de ser
dispensada em edital a exigência da apresentação do atestado de capacidade
técnica operacional, previsto no art. 30, caput, II, da Lei nº 8.666/93, sendo ela
substituída, exclusivamente, pela capacidade técnica profissional exigida no art. 30,
§1º, I, da Lei nº 8.666/93, e, no caso em que a capacidade técnica operacional for
exigida, da necessidade de registro do atestado no órgão de classe, como o CREA.
Quanto à primeira questão, corrobora-se o opinativo do Ministério Público de Contas
no sentido de confirmar essa possibilidade, a depender, contudo, da dimensão e da
complexidade do objeto licitado.
De início, relembre-se que, nos termos do art. 3º e §1º, I, da Lei nº 8.666/93, “a
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, sendo,
assim, “vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo”.
Isto não significa que a ampliação do número de participantes pode ser
implementada indiscriminadamente de modo a comprometer a segurança dos
contratos, visto que pode gerar prejuízos ao erário público.
(...)
Desta forma, caberá à Administração Pública, na fase interna do processo licitatório,
avaliar as características do objeto a ser adquirido para determinar a extensão das
exigências a serem impostas aos licitantes, inclusive a pertinência de se exigir a
comprovação de capacidade técnico operacional.
(...)
ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS
ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:
I - Conhecer da presente consulta, uma vez presentes os pressupostos de
admissibilidade, e, no mérito, responder nos seguintes termos:
Questões 1 e 2:
É possível a dispensa de demonstração de capacidade técnico-operacional
como requisito de habilitação de licitantes em certames cujos objetos sejam de
menor complexidade, cabendo ao gestor público motivar de maneira explícita
na fase interna do processo licitatório, com base em razões de ordem técnica,
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as exigências que serão apostas no edital de licitação para o fim de
qualificação técnica dos licitantes, demonstrando sua pertinência e
proporcionalidade com o objeto licitado.
Questão 3:
3.1. Não é necessário o registro dos atestados relativos à qualificação
técnicooperacional nas entidades profissionais competentes por falta de
previsão legal ou regulamentar, aplicando-se o disposto no art. 30, §3º da Lei nº
8.666/93. (grifos nossos)
Assim, conclui-se que, uma vez que o objeto do certame era em comento, qual seja,
Pregão Presencial nº 006/2019, é de menor complexidade e que, em verdade, o atestado,
contrato e notas fiscais comprovam que o Licitante Habilitado possui as condições necessárias
ao fiel cumprimento do respectivo objeto do certame.

d) Dos Princípios da Economicidade e Eficiência
Sabe-se que a finalidade principal do Processo Licitatório é constituir a proposta mais
vantajosa, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 8.666/1993, o qual dispõe:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
Com isso, para que haja a escolha da aludida oferta mais vantajosa, torna-se
indispensável a obediência aos princípios da Economicidade e Eficiência.
Marçal Justen Filho, no tocante ao princípio da economicidade assim afirma “... Não
basta honestidade e boas intenções para validação de atos administrativos. A economicidade
impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos
recursos públicos”. (Justen Filho, 1998, p.66)

Nos ensina, Bugarin (2017) que:

O vocábulo economicidade se vincula, no domínio das ciências econômicas e de
gestão, à idéia fundamental de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção do
melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos
financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico.
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Como exposto, o princípio da eficiência foi recentemente introduzido em nosso texto
constitucional, tendo influência direta sobre os casos de contratação direta, objeto do presente
trabalho.
Carlos Pinto Coelho, citando o Professor Hely Lopes, assim resume o entendimento:
“... dever de eficiência é o que se impõe a todo o agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada
apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”.
(Carlos Pinto Motta, 1998, p.35)
Neste sentido, percebe-se que a diferença entre as propostas do “Declarado Vencedor”
e o Licitante 2º Colocado, restou no valor exato de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, a
diferença configura aproximadamente 14% (catorze por cento) do valor referencia
do lote, o qual este último ficou no valor de R$ 217.199,50 (duzentos e dezessete
mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Conclui-se que o percentual acima citado configura um valor vultoso, e que,
certamente, caso tal diferença seja afastada, o Princípio da Economicidade será ofendido.

Portanto, com supedâneo nos Princípios da Economicidade e Eficiência é que esta
Administração Pública Municipal, por intermédio de sua Comissão de Licitação, entende que o
valor da proposta é de grande relevância à formação da decisão.

III – CONCLUSÃO

Diante do aqui exposto, com base nos fatos ora apresentados, assim como nos
dispositivos legais que regem a licitação – artigo 3º, da Lei nº 8.666/1993, como também
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pautado nos princípios básicos da legalidade, competitividade, moralidade, razoabilidade e da
isonomia, assim como mais especificadamente nos princípios da economicidade e eficiência,
conclui e opina esta PROCURADORIA, que se deve CONHECER, pois tempestiva, o Recurso
apresentado pela empresa MSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, porém, NÃO
ACOLHER, no mérito, dos pedidos feitos pela mesma, vez que o Município de Araci, por
intermédio da Pregoeira Oficial, no referido Processo Licitatório, obedeceu, em sua
integralidade, os Princípios da Isonomia e Legalidade, bem como, os Princípios da
Economicidade e Eficiência, para declarar habilitado e vencedor do presente pregão, a empresa
DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.
É o parecer. S.M.J.

Araci – BA, 13 de Maio de 2019.

Elias Sebastião Venâncio
Procurado Jurídico
OAB/BA nº 23928BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0128/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro), (casado), portador da
cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa PEDRAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, sediado a Praça Jose Luís Ramos, nº 337, centro
- Teofilândia – Bahia, inscrita no CNPJ nº 19.958.295/0001-31, neste ato representado pelo Sr. Rafael
Queiroz de Oliveira, portador do RG nº 0956832679 SSP/BA e CPF nº 007.715.335.94, residente e
domiciliado na cidade de Teofilândia – BA, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da
INEXIGIBILIDADE nº 002/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito) meses no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 9.500,00
(Nove mil e quinhentos reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 3ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.

Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.
MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANE)
Antonio Carvalho da Silva Neto – Prefeito.

PEDRAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Sr. Rafael Queiroz de Oliveira – CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF
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2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0134/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, Estado da Bahia, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, com
sede no endereço na Rua: 07 de Setembro, nº 169, Centro – Araci, inscrito no CNPJ sob o nº.
09.291.555/0001-04, neste ato representado, pela Secretária Municipal de Saúde a Sr.ª Ana Ofélia Matos
Marques, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n° 0381948722 SSP-BA inscrita no CPF sob o
nº 602.071.675.91, residente e domiciliado na cidade de Araci – BA– CEP 48.760.000doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa MENDES SILVA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob No 11.143.108/0001-50, e Junta Comercial do Estado da Bahia sob No AA0795282, sediada à Avenida
Landulfo Caribé, N. 576. Edif. Hildete Lomanto. Sala 601. Bairro Jequiezinho. CEP 45 206-000. Jequié – Bahia,
neste ato representado pelo sócio Administrador a Sr.ª. Marta Lucia Silva, Casada, inscrito no CPF sob número
651.799.865.91 portador de Cédula de Identidade No0592700470, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da
INEXIGIBILIDADE nº 005/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (meses) no prazo de
vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo o valor de
R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais) a ser pagos em parcelas mensais de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza continua
e essencial para atender as necessidades do sistema público de saúde do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 6ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Araci Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de Maio de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SRª. ANA OFELIA MATOS MARQUES – SECRETÁRIA E GESTOR DO FMS – CONTRATANTE

MENDES SILVA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
MARTA LUCIA SILVA – SOCIA ADMINISTRADORA - CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:
NOME
CPF

NOME
CPF
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Terça-feira
14 de Maio de 2019
11 - Ano - Nº 3697

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0135/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, através da SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACI, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 06.076.077/0001-21, com sede na Rua Antônio
Oliveira Mota nº 00, centro, Araci - BA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra.
Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida, (brasileira), (casada), portador da cédula de identidade n°
07.543.032-67, inscrito no CPF sob o nº 920.619.825-49, residente e domiciliado Rua José Pinheiro, nº
381, centro, Araci – BA – CEP 48.760.000, nesta, denominada CONTRATANTEe o Sr. ANTONIO CARLOS
GOMES SANTOS,inscrito no C`PF nº 027.101.375.34 e RG nº 57173702 SSP/BA, residente e domiciliado a
Rua Eugenio Ribeiro, nº 141, Conj. Doron - Salvador – BA – CEP 41.194.120, doravante designados
CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme
disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 006/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito) meses no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago em parcelas mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhetos reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 5ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.
SECRETARIA MUNICÍPAL DE ARACI
MANUELA TEIXEIRA SILVA NERY DE ALMEIDA - SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE.

ANTONIO CARLOS GOMES SANTOS – contador
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
NOME_______________________________________________________________
CPF________________________________

NOME_______________________________________________________________
CPF________________________________

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YBVC+CVWQQ3JJF469MK0FQ
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14 de Maio de 2019
12 - Ano - Nº 3697

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0136/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, através da SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACI, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 06.076.077/0001-21, com sede na Rua Antônio
Oliveira Mota nº 00, centro, Araci - BA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra.
Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida, (brasileira), (casada), portador da cédula de identidade n°
07.543.032-67, inscrito no CPF sob o nº 920.619.825-49, residente e domiciliado Rua José Pinheiro, nº
381, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000, nesta, denominada CONTRATANTE e a Sr.ª. PATRICIA
RAMOS CARNEIRO SANTOS FALCÃO, inscrito no CPF nº 640.402.405-53 e RG nº 0487553543 SSP/BA
e OAB/BA nº 45904, residente e domiciliado a Rua Florival Ferreira de Carvalho, nº 68,centro – Riachão do
Jacuípe – BA – CEP 44.6540.000, doravante designados CONTRATADA, firmam o presente TERMO
ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº
09/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito) meses no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 70.360,00 (setenta mil e trezentos e sessenta reais), a ser pago em parcelas
mensais de R$ 8.795,00 (oito mil e setecentos e nota e cinco reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 5ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de Maio de 2019.

SECRETARIA MUNICÍPAL DE ARACI
MANUELA TEIXEIRA SILVA NERY DE ALMEIDA - SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE

___________________________
PATRICIA RAMOS CARNEIRO SANTOS FALCÃO - ADVOGADA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YBVC+CVWQQ3JJF469MK0FQ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0137/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro),
(casado), portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa AYRES& CATELINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16799663/0001-58, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 289, edif. Boulevard Empresarial Side,
conj. de sala 817/818, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP: 41.820-022, neste ato
representado pelo Dr. TIAGO LEAL AYRES (OAB/BA – 22.219), doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA,
conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 008/2019, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as
cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito)
meses no prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para
31/12/2019, perfazendo o valor de R$ 64.000,00 (dezesseis mil reais) a ser pagos em
parcelas mensais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de
natureza continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na
cláusula 3ª do contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2018.
CLÁUSULA TERÇEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da
Comarca de Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias
de iguais, teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANE)

AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
TIAGO LEAL AYRES - Contratado
TESTEMUNHAS:
NOME
CPF

NOME
CPF

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0138/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, através da SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACI, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 06.076.077/0001-21, com sede na Rua Antônio
Oliveira Mota nº 00, centro, Araci - BA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra.
Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida, (brasileira), (casada), portador da cédula de identidade n°
07.543.032-67, inscrito no CPF sob o nº 920.619.825-49, residente e domiciliado Rua José Pinheiro, nº
381, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000, nesta, e o Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto
, (brasileiro), (casado), portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760
,
doravante denominado CONTRATANTE e a engenheira civil Sr.ª GLICIA SANTOS MORAES, inscrita no
CPF Nº 030.442.745.40, residente e domiciliada na Rua José Tibúrcio, nº 455, centro – Araci – Bahia – CEP
48.760.000, doravante designados CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 009/2019, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas
abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito meses) no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil
reis).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 5ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERÇA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANTE)

SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACI
Sra. Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida - Secretária Municipal de Educação e Cultura
___________________________
GLICIA SANTOS MORAES– ENGENHEIRA –CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME_________________________CPF______________________________________
NOME_________________________CPF______________________________________

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0139/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro),
(casado), portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a engenheira civil Shª GLICIA
SANTOS MORAES, inscrita no CPF Nº 030.442.745.40, residente e domiciliada na Rua José
Tibúrcio, nº 455, centro – Araci – Bahia – CEP 48.760.000, doravante designados CONTRATADA,
firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições
constantes da INEXIGIBILIDADE nº 009/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito
meses) no prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para
31/12/2019, perfazendo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago em
parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de
natureza continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na
cláusula 5ª do contrato em epigrafe.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da
Comarca de Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias
de iguais, teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANTE)

___________________________
GLICIA SANTOS MORAES– ENGENHEIRA –CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME________________________________________CPF__________________

NOME________________________________________CPF__________________

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0141/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro), (casado), portador da
cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa, PATRICIA MASCARENHAS MOTA CARVALHO, pessoa física, brasileira, casada, advogada,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado da Bahia – OAB/BA 32468, portador do RG
491980841 – SSP/BA e do CPF 904.767.605.00, domiciliada na Rua Francisco Xavier, nº 129, CEP
48.760.000, Araci/Bahia doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE
ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 011/2019,
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores
e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (meses) no prazo
de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo o
valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), a ser pago em parcelas mensais de R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 6ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.

Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI - CONTRATANTE
Gauba Rejane Oliveira de Ane

PATRICIA MASCARENHAS MOTA CARVALHO
Advogado contratado OAB- 32468 - Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro- Araci – BA – CEP 48.760.000
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0143/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro),
(casado), portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa GONCALVES PACHECO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediado na Rua Maranhão, n.º 216, Edf. Pituba Espaço
Empresarial, Sala 103, Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-498, inscrita no CNPJ nº
26.152.250/0001-30, neste ato representado pelos sócios gerentes o Sr. Roland Pacheco dos
Santos Junior, casado, advogado, portador da OAB nº 43.630/BA e CPF nº 286.167.585.34,
residente e domiciliado na cidade de Salvador – BA e o Sr. Francisco Miguel Macedo Gonçalves,
casado, advogado, portador da OAB nº 50.576, e CPF nº 022.226.825.76, residente e
domiciliado na cidade de Salvador - BA, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes
da INEXIGIBILIDADE nº 014/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21
de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito
meses) no prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para
31/12/2019, perfazendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em
parcelas mensais de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de
natureza continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na
cláusula 2ª do contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da
Comarca de Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias
de iguais, teor e forma.

Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.

MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANE)
Antonio Carvalho da Silva Neto
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

GONCALVES PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Sr. Roland Pacheco dos Santos Junior - CONTRATADA

GONCALVES PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Sr. Francisco Miguel Macedo Gonçalves - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0144/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro), (casado), portador da
cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa META GESTÃO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.833.724/0001-28sediado à Rua Barão
do Rio Branco, nº 1045, centro – Feira de Santana-BA, neste ato representada pelo Sr. Carlos Henrique
Ribeiro Reis, brasileiro, casado, administrador, inscrito na no CPF nº 399.867.645.72, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA,
conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 013/2019, sujeitando-se os contratantes à
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito meses) no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 3ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.

MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANE)
Antonio Carvalho da Silva Neto

MATA GESTÃO PUBLICA LTDA
Carlos Henrique Ribeiro Reis - Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 0146/2019 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.232.086/0001-92, com sede na Pç. Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, Araci - BA, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro), (casado), portador da
cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua
José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000
, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa, MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITACAO TECNICA EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.719.089/0001-03, com sede na cidade de Brasília - DF, no SRTVN,
quadra 701 - Centro Empresarial Norte, bloco ‘B’, sala 509, neste ato representado por seu representante
legal infra-assinado, Sr. Manoel de Moura Vasconcelos, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº
397.011.905-72 e RG nº 2.451.322-95 – SSP/BA doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, conforme disposições constantes da
INEXIGIBILIDADE nº 015/2019, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA.
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito meses) no
prazo de vigência do contrato alterando sua vigência de 07/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo
o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 3.000,00
(três mil reais).
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza
continua e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 6ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 07/01/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Araci - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.

MUNICIPIO DE ARACI (CONTRATANE)
Antonio Carvalho da Silva Neto

MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJ. E CAPACITACAO TECNICA EIRELI – EPP.
Manoel de Moura Vasconcelos- CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92

3º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 035/2018 INEX
O MUNICIPIO DE ARACI, Estado da Bahia, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ARACI - FMAS, com sede no endereço na Praça José Ferreira, s/nº, Centro – Araci – Bahia, inscrito no
CNPJ sob o nº 09.575.772/0001-26, neste ato representado, pela Secretária Municipal de Assistência Social e
Esportes a Sr.ª GAUBA REJANE OLIVEIRA DE ANA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade
n° 0721675131, inscrita no CPF sob o nº 923.850.285.49, residente e domiciliada na cidade de Araci, Bahia –
CEP 48.760-000, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa J I CONSULTORIA LTDA (Pinheiro
e Arapiraca Assessoria e Consultoria), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.°
21.817.203/0001-45, com endereço a Rua Simone Simoes de Oliveira, nº 180,centro – Valente - Bahia -CEP
48.890.000 neste ato representado pela sua sócia a Srª.Isnara Arapiraca Cunha, portador do RG n°
0597572054 SSP/BA e CPF n° 793.994.285-91, residente e domiciliado na cidade de Valente-BA, doravante
denominado CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA,
conforme disposições constantes da INEXIGIBILIDADE nº 014/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, VALOR E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO é a prorrogação por mais 08 (oito) meses no prazo
de vigência do contrato alterando sua vigência de 10/05/2019 para 31/12/2019, perfazendo o valor
de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) equivalente a um mês.
II – Tal aditivo se faz necessário para garantir a continuidade dos serviços por se tratar de natureza continua
e essencial para atender as necessidades do município.
III – O presente aditivo tem respaldo no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e previsto na cláusula 3ª do
contrato em epigrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 10/01/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Araci Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de iguais,
teor e forma.
Araci - Bahia, 07 de maio de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER-CONTRATANTE.
Gauba Rejane Oliveira de Ana - Secretaria

J I CONSULTORIA LTDA
SRª. ISNARA ARAPIRACA CUNHA - Pelo CONTRATADO:
TESTEMUNHAS:
NOME
CPF

NOME
CPF
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