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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sin Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.15000. 

Santa Rita de Cássia, 01 de junho de 2022 

De ANTÔNIO AUGUSTO ARAGÃO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

Para JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito Municipal 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 231/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N2. 017/2021 — Contrato 
n2. 297/2021-DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, CNPJ 07.612.987/0001-44. 

Senhor Prefeito, 

Considerando a aproximação do final do Exercício e a necessidade de dar continuidade à 
prestação dos serviços da empresa DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, que fornece serviços 
de acesso à internet banda larga, com aquisição de link dedicado de 400 Mbps (fibra óptica) 
destinados a atender as necessidades de todas as unidades administrativas na sede e nos 
distritos de Monte Alegre, Itiquira e Malhada Grande, deste Município. 

Considerando que os serviços desta empresa são de fundamental importância e que têm sido 
prestados com qualidade, atendendo perfeitamente às expectativas deste Município. 

Considerando que se trata de serviço de prestação continuada e que em novo procedimento 
licitatório não conseguiremos negociar o mesmo objeto pelo valor já contratado, tendo em vista 
a alta de preços que vem ocorrendo em todos os seguimentos, a partir da elevada inflação 
decorrente da situação pandêmica, 

Considerando que a Lei de Licitações e Contratos admite prorrogações contratuais por iguais e 
sucessivos períodos, consoante dispõe o Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, solicitamos estudar 
a possibilidade e, se for possível, autorizar procedimentos objetivando prorrogar a vigência do 
contrato n2 297/2021 de 2 de junho de 2022 para 02 de novembro de 2022, como forma de 
assegurar a continuidade dos serviços, configurando-se mais vantajoso para a administração 
firmar um novo aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual. 

Respeitosamente, 

ANTÔN GUSTO ARAGÃO.J4NIOR 
Secretário Municipal de Administração 
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0 DL CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 297/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N°017/2021 

ESSO ADMINISTRATIVO N°231/2021. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE  SANTA RITA DE  CÁSSIA, pessoa jurídica de direito 
publico. com sede à na Travessa Professor Heleno, Mu Centio, Santa Rita de Cássia, Estado do Barda, CEP: 
37.150-000, inscrita no CNP' N.° 13.1180.7111001111-40,  neste ato repnnentado por sca Prefeito, Sr. Jord 
Benedito Rocha Armão, brasileiro, amado, portador CR02652 --BA e do CPF 207.067.153-49 residente 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado aX4TRATANTE e a einpnoss DAVELSON DOS 
SANTOS CORREIA — ME, inscribi no CN'F.1 sob e 07412.907/9001-44, eatilidaMit é Travessa Planeiam 
Macedo n° 568, na cidade de Rbiello das Neves  - BA, a ato remessa" por DevilSon doe Santos 
Correta. proprietário, portador(*) da Carteira de Identidade RO n°093045291 SSP-13A, Sento(a) no CPF 
sob n.° 006.551 725-30, residente e domiciliado na cidade de Itiaddlo das Naves - EA, doravante denominada 
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1,1 Constitui objeto da premie licite" mima de Plagio Presencial, de Contrataçao dc empresa 
especializada em fornecimento de serviços de ~saca internet Senda larga, com aquamito de link dedicado dc 
400 Mbps (fibra Óptica) destinados a atender as necessidades de todas as unidades achninistativa na sede e 
aos povoados de Mmire Alegre, 'tiquira e Malha& Guinde no ~círio de Santa Rita do Cássia/BA, 
originária do processo tkitatOrio na modalidade Pregão Presencial Ne 017 /2021 e Processo Adoriniantivo N° 
231J'2021. conforme abaixa: 

CLÁUSULA SEGUNDA DAS NORMAS Ot RECUOU DO CONTRATO 
2.1 O presente CONTRATO regam pelas seguistes nomes: 
1) Leis n°8.666, de 21 de junho de 1993,n°8.883, à 8 de junho de 1994 e n°9.648, da 27 de maio de 1998. 
demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 
11) Lei n"10.520,, de 17 dejulho de 2002; 
til) Decreto n•3,555, de 8 despinto de 2000; 
IV) Lei Complementar it 123, de 14 de dezenéto da 2006 e Lei Complementar a° 147, de 7 de agosto de 
2014 

CLÁUSULA TERCEIRA  — DOS FUNDA7dENTO5 DA CaNTRATAÇÃO 
3 1 A presente contrafaça° é efetuada evo conformidade com o resultado da licitação promovida pelo Pitado 
Presencial n°015/2021, em que àCONTRATADA foi edjudiesdo o objeto da licietign. 

CLÁUSULA QUARTA— DOS Documentos narGadorrts DO CONTRATO 
4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes dccuntentos, eito mor m parICS Melarem ter 
Menu conhecimento. 
1) Edital do Pregão Presencial tt° 017/2021; 
II) Carmo de Referencia; 
111) Proposta de preços e documentos apresando' pela CON TADA na bebei°. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5 1O valor total para o presente ajuste é dei E$ 64.000,00 (semento e quatro mil modal de acordo com os 
%Morta constantes na Proposta de Preços, apresentado pele CONTRATADA no Pau& Presencial n° 
01 -7/2021, entendido este como preço justo e suficiente para a doendo do presente objeto, conforme 
quantitativo e descritivo abaixo: 

TEM 1DSPECIIPICAÇÃO ta.  QUART. 
VALOR 

 trmt. POR
riits 

VALOR 
TOTAL 115 

  tasts 
; 
1,

01 
I 

Ir-v-

, A contratado de emproa 
especializada em  %recebimento de 
serviços de acaso à Marna banda 

! larga, com aquisietlo de liab dedicado 
de 400 Mbpa (abra Mim) destinadas 
a atender as aecasidaties de todas all 
andada admiaktradvaa as "Se nua 
povoados de Mede Alegre, Rigida e 
Malhada Grade no Nfanicipitt de  

I Santa Rita de Cassia/RA. 

su s u 
R212.. 

R$ 64.000,00 

ALOR TOTAL id 64.000,00 (semente e quatro nui reais)  RS 64.000,00 

52. No preço acima proposto mão inclines todas as despesas diretas e indiretas pent oxectiçtio do objeto, 
inclusive Ditamos eteu impostos, encargos adiais e  trabalhistas incidentes, Dm de administrado, provido de 
lucm, frete, seguro . condiu/ditei, EPIts, transporta doa equipamentos, instala montagem e desmontagem, 
bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos ~Mak entre outros necesMtios 
ao cumprimento integral do objeto tont:dado, tde cabendo quinam reclamadas posteriores, constituindo-
»e, portanto, na única remunerado devida peio CONTRATANTE para atecudo completa do objeto. 
53. Os preços dispostos no prearate Termo, somente poder** ser REVISADOS obarnedie as disposições 
contidas na alínea "C do incho lido art. 65 da Lei Federei ris 1.666/43_ 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
6.1 As despesas decorrentes do presente conteuo corredio à conta dos 
seguinte dotado orçamentária: 

• Unidade. 02.07.001 --Fundo NIunicipal de Saúde 
• Ação 2.022 -Calão das Ações do Fundo de Saúde 15% 

• Unidade: 02.05001- fundo Municipal do nteixtecia  I 
• Adio. 2.036 - Gestão do Fundo Municipal de Assatiticia Social 

recursos financeiros alotados na 

Unidade: 02.06.002 -.Fundo Municipal de &Meação 
Ação: 2.009 - Cristão das Ades Ensino Fundamentai 
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• 

Unidade: 0230.000 — Secretaria Mtmscipal de Adrainiotrapão 
Atividade: 04.1211052.004 — GOMO das Ações da Sersnria Núm. de Administração 

Elemento dc Despesa: 335,0.3900. - Outros Semi Tenreiros — Panam Jtufdies 

Fonte: 2 rec. de imposto e Trans!. de Imposto— Saúde 153', 
Fome: 1- Rec. de Imp. e Transt de Impostos— Educação 25% 

°Áustria struva- DO PAGAMENTO 
7 1 Os pagamentos sezão efetuados no prazo do até 30 (tlima) dias, contados da ~t rilo tia Nota Placai 
com o devido Mame &meação do okieto. 
72 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que ameseatou a propostasenadora da Redação e deverá vir 
acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
73 A contagem do prazo para penento, estando o objeto devidamente eiteartade e toda a documentação 
completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, Iniciara somente quando da abertura do expediente de 
pagamento no Maão qUIS emitiu a nota de ~ponho oa o conisto. 
7.4. O pagamento devido an contratado Ufa efetuado através  de  tntadertilacia bancária, após a entrega do 
bem, devidamente atestado o cumprimenta da obrigação do objeto da licita*, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após a apresentação da(a) nota(s)  fiseakisWattni(a) confinida(*) e aprovada(s) Peto setor de 
liquidaçao do Municipio. 

7i. A nota fisealffamra não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida it CONTRATADA para as 
necessarias correções, contando-se ter prazos acima estabelecidos a partir da dtaa de sua reapeesentação para 
efeito de pagamento. 

7.Ó. A devolução da gibis não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda a serviço do abjeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DÁ litEPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO ItREQUILIBRIO 
ECONÔMICO-FMANCEIRO. 

1) DO REAJUSTE 

Nue haverá reajuste de Preços durante a vigincia do Instrumento contratual bem  como dos eventuais aditivos 
firmados 

2) DA =ACTUAÇÃO DE PREÇOS 

Será pennttida a repactuação do contrato, desde rpm seja observado o internseno mínimo de 12 (doze) meses, a 
conter da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repttetatação. Será adotada como 
data do orçamento a que a proposta se  referir, a dam do acordo, convenção. dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente que estipular o salário vigente à época de apresentação da proposta, vedada a inclasio, por mato 
da repactuação, de antecipações e de beneficias não previstos originariamente. A repactuarflo sor& precedida 
de demonstração analítica do aumento doe easter e on cattea da eont~o  dle tateirinarato-

3) DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANGETRO 
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rflWaSSE 13/4 1~ HaRás ske cenho de Santa Rita do Casistika* CEP: 47.16000. 

?adere haver reequilibrio econentleo-finanoeiro do instrumento oontestued na hipótese de zobreviverem Mos 
imprexasivais, ou previslveis, porém de consequências incalculáveis, sedado= ou impeditivos de execução 
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou Mo do príncipe, configurando área econômica 
extreordinária e estrumaram' (art. 65. Mc. El, alínea d).  

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonsten analidcamente a variação dos componentes dos custos do 
Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração ecrã =alinda pela. Prefeitura para verificação de sua 
viabilidade arou necessidade. 

náustnA NONA - DA VI(ÉNCIA E raNOVAÇÃO 

O prazo para execução e vigencla dos serviços serão atá 31 de dezembm de 2021 a  partir da data da sua 

Parágrafo P. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e sucessivos ' 
-; iguais períodos, até o limite de 60 (seentaita) meses, observado o disposto no parágrafo 2°. - 

Parágrafo 2°. As rarlasa011al sucessivas do CONTRATO Nado *afeitas ao intata da Preteiesra quanto a 
manutenção do objeto e de os preços preticades, com os reajta=s legais, estarem de acordo com as práticas de 
mercado, 

Parágrafo 3°. A proremstrato a critério do CONTRATANTE. mediante Terno Aditivo, de acordo com os An 
57, seus incisos c parágrafos e 65 seus intima e ~kat da Lei II.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DE YISCALIZAÇÃO 

Foi nomeada, a Fiscal deste Contrato através da Portaria na 087-2021* Sr. Everts Reinaldo Amplo a quem 
caberá a fiscaliração do fiel cumprimento dos temos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Federal 
n° 8 666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA 1PRIMEIRA - DA  INEXECIa0 E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

101. Este instrumento contratarei poderá ser rescindido de pie= direito pelo CONTRATANTE, 
mckpendentemente de notificação ou infligi* judicial, *OS temos dos artigos lia 80 da Lei n.° 8.6W93. 

Parágrafo único A inobservância por parta do CONTRATADO de todos os termos e ~ditais dmte 
CONTRATO não coostituirá novação e nem Masejant renúncia ao direito de a qualquer tempo por 
parte do CONTRATANTE. 

10.2 A inexecuçio, total ou parcial, do presente Clentrato enecia sua resslitiO, COM la consequentes penalidades 
contratuais e lesam. 
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir uniMendenente o curando  na !tipificam previstas no Art. 7$ da 
lei Federal n° 8.666/93, sere a obrigaelo de indenizar a CONTRATADA, desde que rifo cause prejuízo a 

10 3 1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos laXtdoAn. 78 da Lei Falseai ei 8,66686 eito cabe à 
CONTRATADA direito • qualquer indeniração. 
10.4 O inadimplemento das abriam:6es previram no presente Contra ou a ocorrem= de quaisquer das 
situações descritas no Art 7t da tei Federal ne 8.666/93, lerá emundado pela parte mqjudiaglaaii atara, 
mediante notificação por escrito. 
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10.5. A remido deste contrato banhará a 'eterna° de atos decorrentes da oon~do, nó o 'Mate a 

prejuízos causados à CONTRATANTE. 2 2 

CLÁUSULA DÉCINIA SEGUNDA- DO ItECEBDIENTO DO OBJETO 41 7,
121 O objeto executado e estando de amado coxa o previsto ato Edite) de 1,Joitação1 na Proposta do Preços e 
ua clausulas contratuais, e Moda, obsecrado a Legisla* em vigore será receando pelo CONTRATANTE E . 
mediante atestado do responsável, anotando nome e metrleade: 
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da confottnidade do terriço coa a especificação; 
12.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do Serviço é consequente aceitataão. "S 6

ci ÁUSLTLA DÉCIMA TERCEIRA - nosoutErtos E DAS OBRIGAÇÕES 
13 1 DA CONTRATAIWTE 
Bi 1 . Proporcionar todas as condições para qual CONTRATADA pois* desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Editai e teus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contrataçao, da acordo com o preço, os 
prazos e as condições natipuladas neste Edital  
13.13. Fiscalizar e acompanhar a animação•  daS eqiet0 contratted, bem como o pagantenin das taxas e impostos 
empregados c demais despesas necessárias  ao bom andamento dos serviços; 
13.1 4. Comunicar it Contratada toda e qualquer ocionanciat 'decimado com a execução do objeto camatual 
diligenciando nos casos que exigem providências condiras; 
13.1.5. Rejeitar no todo ou em parte, por itnennédio da flizalização, o serviço de objeto que estejam eia 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, substituição dos que jnlpr insuficientes ou 
inadequados; 
13.14 Aplicar a Adjudicatária as sanções regulementems o Conilrgnif depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o opas/adir/aio e ampla datem; 
13 1.7 Fornecer à contratada todas as anformações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias á execução do contrate. 
13.1A1. Exercer o licompenhamento e  a fiscalizenlo doa ~viços, por senador repenahnonte designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, met e ano, beata corno o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e enattninbando  os apontamentos à autoridade contpetente para ti 
providencias cabíveis. 
13 19 Notificar a CONTRATADA por escrito da caterrenen de eventuais imperfeiçõee no curso de execução 
dos serviços, fixando prazo para tesa correçãcç 
13.1.20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de &COMO com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contato mina mentidas, em comptibtlidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as cOadieões de hebilitaçõe1 • qualificação exigidas ria 
licitação; 

13.2. DA CONTRATADA 
13 2.1 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conknass desamam no Tonna de Referência, 
132.2. Além dos encargos de ordem legal a os demais asstimidos eut meras cláusulas e documentos 
integrantes deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, atada, a 
CONTRATADA a: 
13.2.2.1. Dirccionar todos os tecumos necessários, visando i obtenção do perfeito fomecimentehmviço do 
objeto contratos!, de forma plena e satisfatória, sara ânus adicionais de  qualquer mouca ao 
CONTRATANTE; 
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13.2.2. Prestar o seirviço/forneeknento em conforMidade com as (Reposições do Termo de Referência e de 
acordo coso a proposta apresentada:  
13.13. Prestar o serviçoifertrechnento de acordo com os aspemos qualõdivos e mrantilarbeos consoantes e 
legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Coarão, todos as conclições de habilitar e 
qualificação exigidas oeste procedimento lieltatti0,. em OOMpatibilidede cem as obtigaçõea assumido; 
132.4. Providenciar a imediata ~to dos defeito* apontados pela cordratarde quanto aos produtos 
fornecidos, o objeto da constatação, em que ee Verifklamn viciei,  defeitos eu ineorouSieer resultantes do 
fornecimento, no prazo assinalado pelo Município; 
13.2.5. Na hipótese de descomprime= da obrigação no prazo essindeata, fica  facundo **CONTRATANTE 
requerer que ela seja executada à custa do detentor do ~ato, deseentandenrie o vetos correspondente dos 
pagamentos devidos ao detentor da ata; 
13,2.6. Não transferir a outono, no todo ou em parte, o objeto do contreM: 
13.2.7. Responsabilizar-se por todas m despesas da sumação do contrato; 
13.2.8. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, tsabalhista e previdericihria, incluindo aturo contra 
riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal desigamlo para a realleamlo do fornecimento, que tato 
terão com o COM RATANTE qualquer vinculo ensPaalaci0; 
13.2». Apresentar durante  a execução der contrato, eme seja solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor, com rdsche Is obrigação assumidas, em especial, com enoito sociais, 
trabalhistas, prevideaciários, tributários, Recaia e comorciaig 
13.2.10. Responder, independattentente de culpe. por qualquer dano MSS] ou Patrimonial ao 
CONTRATANTE, ou amda a terceiros, na execução do fonieciansitto objeto da licita*, não sendo excluída, 
ou mesmo seduzida, a responsabilidade poio tio  de teve fhicalloiçãe ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 
13.2.11. Indenizas terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de austera ou omissão de fiscalização por 
parte deste, pelos danos rd prejuízos a que der aia por dolo ou culpa, assegerados a ampla defesa e o 
contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas pmventivas, cem fiel abundada às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
13212 Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem coroo is disposição legais an vigor; 
13213. O prazo para prestar o serviço não poda* exumar a 02 (dois) dias ateis após a emissão de requisição 
da Secretaria Solicitante. 
13 2.14. A contratada rara responsável pelo deseumprimenta de sues obrigações contratada nos casos de 
negligencia de pessoal ou intervenção  por dia okmatos não autorizadas pela maneada, exceto por motivos 
resultantes de caso fortuito, definidosPoen 393, da Lei a°. 10A06, de 10 de janeiro de 2002. 
13.2.14. Assumir todos os possíveis danos ftsicas e materiais causados à Prefbaura ou a terceiros, aduado de 
imperícia, negligência, imprudentes ou deareepeito is norma de salso, quando  da execução dos serviços 
13.2.15. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratei, ficará obriipda a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acrésomoo ou supressões que a Administração entender neemairias nas ~dados 
do objeto, na forma do § lu do  Artigo da Lei Meai a"  1.661993. Fios estabelecido que a 
CONTRATANTE poderá realizar supressão superior a25%, desde  que por acordo mac as panes e mediante 
termo aditivo, que será devidamente assinada por tabas as panes. ~forme Mento II, do §r, do art 65, da 
Lei Federal n°8666193  
13.2.16. Responder por eventuais prejuízos desatenta de descumptimento da obrigação. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARLA - DAS PENALIDADES ZOAS MISTAS 



ESTADO DA DARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
13.880.71110001-40 

nana ~ufa ists, sAi centra dei Unte Rita de ~leias  CEP! 47.15000. 

14.1. Pela inexecupto total ou parcial do objeto deste Centra= °CONTRATANTE podeni, gansda a 
e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA= seguis sançoes: 
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que coorrenam pequenas irregularidades, 
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) Stes latidos, ama vez ammulicada a sanção 
oficialmente, aplicada nos sr,guintes casos c proporçaes: 
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do Objeto contratado ott deemanprimento de alameda estatua! on 
norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
14.1.2.2 Atraso injustificado no inicio da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referencia: 0,5%  (zero vírgula cinco  por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total do consto, asa Ihnite de 30 (trinta) dias, aos 00 quais a muita aplicada sal de 
0,7% (sete décimos por cento) e a consequente releia= andrarrat 
14.1.23 Atraso na regularização do serviço reiSdas, após o peto de 10 (dez) dias, contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA malta de 01% (um por cento) do valor do Serviço 
questionada, por dia de atraso. 
14.13 Rescisão contratual; 
14.1A Suspensão ~fia  do direita  dc  partias de licitação e impedimento de contatar nOtn a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
14.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a  Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição Ou =é que sio promovida a reabilitação perante a irldPeia autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante resartreir a Adnaabtratio  per eventuais prejukos 
causados; após decorrido o prazo da alçar% aplicada com base ao siam= amarar. 
14.1.5.1 Para aplicação da penalidade de =idoneidade o prezado defesa prévia do atesado será de 10  (dez)
dias da abertura de vista; 
14.1..5. Pra aplicação das demais penalidades, o piam da defina prévia do =nado se= das (einco) dias 
ateis a contar da intimação do ato; 
14.1.7 A penalidade de multa poderás aplicada cammlativamenle com as demais sanções, e não terá caráter 
compensatório, sendo que a sua cobrança não isammi dobripglio de indenkarevadneis perdes e danos; 
14.1.$ A multa, aplicada após regular processo administrativo, sai descontada da garantia apresentada pala 
CONTRATADA, quando exigida, sendo rano que, se o sai valor exceder ao da garantia, além da perda desta, 
a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
Pela administração ou, ainda, se lbr o caso, etarmdajudielalmente. Amuo Mio tenha sido exiglda a garantia, à 
Administração se reserva o direito de descordar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
de qualquer onda porventura imposta. 
14 1.9. As multas montarias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, fiando, porém, o seu total limitado a 3031 (trinta por Sart) do valor da 
integralidade da avença. 
14.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecuS total do contato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe e aplicação da penalidade da sopeasse temporária  do direito 
de contratar com a Adminissao, além de multa de 10% (dez par cento) do valor do contrato, independente 
de rescisão unilateral e dentais sanções primais em ler. 
14 1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados emes= anatarem e a gravidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para e Administra" Pública, a reincidência na  prática do ato e as justificativas 
apresentadas pela CONTRATADA, sendo pai se nativo ocorrer por comprovado impedimento ou de 
reconhecida força maior, devidamentejustificado e aceito pelo Alunicipio, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
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ESTADO DA BANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.880.7111000140 

nevam Pressinta% ain teatro da Santa Rita de Claillia-811 CEP: 47.15000. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DA EFICÁCIA 
15.1 O presente contrato somente terá eficácia após patinada at respectiva súmula ao D' 
Entidade 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - DA CESSÃO OU TItANSFERÉDICIA 
16.1 O presente instrumento que obriga as panes por si e por Sela ~estores não poder* ser objeto de cessão 
ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizaria% causa para remirão contrastei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS roarurros,DE FORÇA MAIOR. ou omissos
171 fal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO finório responabilizados por 
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de fona maior, mionabieura evernuais cuja soluça° se 
buscará mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Fica eleito o Foro de Santa Etna de Cássia para dirimir dúvidas ou quantas oriundas do presente 
contrato. 
18.2 E assim por estarem justaa e contratada; as pana assinam o presente Temo em 03 (ies) vias de ima) 
teor e forma, tendo um só efeito legai, na presença de 02  (dues) Metemtmbes que, após lido, o suba:sevem. 

TESnrmumus. 

/ 3 Yfreil,14 2 kj40 ,Avh: 2' dali fkiLe›- tkvár,,,,tria 
CPF: I- tsc 3t tr"" C25 CPI": 001Q. t7) 595. 61 

Santa itita da A., 30depilai de 2021 

Omitem dos Sentar Correia 
  Proprietário  

MN: 07.612.987,0001-44 
CONTRATA»  
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•ESTADO DA BANIA 
PREPETTuiLt MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO MEIEM 
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ESTADO DA BALDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.880.711/0001-40 

~na Prelo:~ detem sén fere., de Soma Rua de 01841.434 CEP- 47 75ÉOD 

. . _ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 140. 251/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2021 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO conntocro ADMINISTRATIVO 

Contrato it. 29712021 

Aditivo o°. 01 

O MUNICÍPIO DE SANTA SUTA. DE CÁSSIA, Estado da Behia, pessoa jurídica de /Emito público interno, 
CNN N°. 13.880.711/0001-40, corá a Sede na Travessa 'terremoto Bana, shie, Centro, CEP: 47,150.000, cm Santa 
Rita de Cássia (BA), hiserna no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, nesse ato representado peio Excekntaimo Prefeito, 
o Sr. José Benedito Rocha Aragio, CRO 2652 - BA, CPP n°. 207.067.153-49, e do outro lado, a empresa 
DAVII-SON DOS SANTOS CORREM - ME, pessoa jurktica de direito privado, instala) EID aiR-1 n°
07.612.987(0001-44, com sede na Travessa Francisco Macedo n° .56t, om Rincha* das alevesditA, neste mo 
representado pelo senhor ~Mon dos Santos Correia portador do (...1°F n° 006.551.725-30 e do RO n° 0936545291 
SSP(13A, formalizaram o Contrato de Prestação de Serviços n°. 29712021, em 30 de junho de 2021, tendo como 
objeto o (malmente de serviços de acaso a fama bandakaga, com aquisição de link dedicado dg 400 Mbps 
(fibra óptica) destinados a atender as necessidades de todas as unidades administrativas na sede e nos distritos de 
Monte Alegre. ;tiquira e Malhada Cirande, deste Maicípio nos termos do Processe de Pregão Free-boiai n°. 
01712021, originado de Processo Administrativo e. 231/2021, e conlbtme Justificativas constantes no presente 
Processo têm justo e acordado nate ato, alterar o somente Contrato conforme sante se declara: 

Cláusula  ?Seira. — PRORROGACAO DA Y.19ENCIA DO PRESENTE CONTRATO — Conforme justificativa 
constantes no presente Processo, o Munielpto do Santa Rita de Cássia(BA) e o Contratado ai justo e acordado, 
neste ato. prorroga a vigência do presente Contrato, de à Ide dezembro de 2021 pint 3 de junho de 2022. 

Assim sendo Município de Santa Rita de Cassie(BA.) co Centrado, declarando 111011ater enema ain aliar 
nenhuma omns Cláusula do presente Contrato, easinaire presente Termo Aditivo, am,05 (Ires) vias, juntamente com 
as testenumbas que também o assinam, depois de lido e achado contorne, que se junta ao Contra fanando um 
todo único, indivisível e inseparável para iodos es efeitos legais, retificando o Contrato nos ternos aqui 
expressamente alterados e ratificando os demais ternos do Contrato não expressamente alterados neste instrumento. 

Santa Rim de CtIM de dezembro de 2021. 

MUNICIPIO TA CÁSSIA 
José atedia Rocha 

) (..k.e",• . ~>Csklin ( CP 

'17KVILSO DOS SANTOS CORREIA - SkE 
Daviisna dos Santos Corteis 

Testemunhas: 

NoMe 

CPEIXJ5SC4t-I.

wentidide1Cj 93 0E3 --

nizzok 
ChIPJ: 07.6°2.98770001-44 

%sitio das Netuss-ELA 

2) 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

IMOS* Professem Ifoln sSz Caem e Sista Mia 09 C/15.4M GER 47.15•00. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 231/2021- PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2021 

EXTRAIO DE ADMVO 

1:ontrato e° 297/2021 - C r  MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA) o DAVILSON DOS 
SAN I OS CORREIA - ME,OPJ 07.6129/17/00111.4 -libido do C04111114: Comutação do empresa especializada 
em Saneamento de serviços de acesso à interna banda Impa, com aquisição de link dedicado de 400 Mbps (fibra 
óptica) desamados a atenda as necessidades de todas as unidades administrahvas mi sede e nus distritos de Monte 
Alegre, LIAPPP e "tilada Oram*, demo Mmdeinie; ~int RS 64.000.00 (~14.011ta 0 quatro mil reais): 
ViPencit do Contrato' de 30/0721 a 31112/2021; Forte de Rew:  00 - Remimos Ordinários, 01 - Rec. De Imp. E 
Tmnsf de Impostos - Educação 25%, U2 - Rec. De Imposto e Tont De Imposto - Saúde 15%; Dali do

de julho de 2021; ~g: José Benedito Ruam Amato e Davikon dos Santos Correia, teepeaivamente pelo 
Monicipio e pelo Contratado - EXTRATO DO ADIIIVO N°01 - Aditivo de prorrogação de prazo de vgència 
contratual para melhor adequar a real necessidade do Mandam,. prorrogando o prazo de vigorai contai de 31 
de dezembro de 2021 para 3 de junho de 2022, confonne anigo 57. inciso II da Lei 1.666/93; /age do Milhai: Ide 
dernutm) de 2021; AmiRadi: José Benedito Rodar Anglo e Davilson dos Samoa Correia, respectivamente pelo 
Municipio e pelo Contratado. 

Santa Rita de Cissia(BA). Ide &membro de 2021 

Eduardo Rodrigo Ribeiro 
Presidente da Cti8230 1'  n....1,111  de. Licitação 

ertfficaçâo Digdel. bDSNCHFO-RZBPLEYS-TLXbbÕcA.M2a0Nx17 
Versão eletrônica disponível em: hflpsildoomorg.bribsesonterftodecessie 

Documento assinado digitalmente (enferme MP 11.2.200-2+2001 de 2~00 7, qtle innindd Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasikaira -/CP Brasil 



<>1114104111N DAVILSON DOS SANTOS CORREIA — ME 
TELICOM CNPJ 07.612.987/0001-44, Tv Francisco Macedo 568 

i"'"4tr tat"Plica CEP 47.970-000 RIACHÃO DAS NEVES — BA 
77 99929-7255-davilsonn hotmail.com _ 

PROPOSTA DE PRECO 

Machão das Neves-Ba, 25 de Maio de 2022 

A 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA 

Conforme solicitado segue proposta de preços e documentação, para a 
possivel contrafação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento do acesso a Internet banda larga, durante o perlado de 05 (cinco) 
meses. 

Itern Descriminação 

.1 

Quant Preço 
trairia 

Preço total 

Contratação de empresa para 
-prestação de serviços de 
fornecimento de acesso a intemet 
banda larga, link dedicado de 
200mb, visando atender as 
secretarias Municipais de Santa 
Rita de Cássia. 

5 12.800,00 84.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

Validade da proposta. 60 (Sessenta) dias 

Pagamento: Mensal 

MAXXNETRN ZELEC 
CNPJ: O 

Ri 

itatiLeniei 
DAVILSON D • --141:11•;.-ari• - 

Davilson dos Sant Correia 
Proprietá 



SUPRI N ET TELECOM 

CNPJ:15.905.982M001*26 

suprincttdecomPhotmailcom 

PROPOSTA DE PREÇO 

Formosa do Rio Preto - BA, 26 de maio de 2022. 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA. 

Conforme solicitado segue proposta de preços e documentação, para a possivel contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento do acesso a intemet banda 
larga, durante o período de 5 (cinco) meses. 

ITEM Deseriminaçâo Quante Preço 
Unit. 

Preço Total 

01 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços - de fornecimento de acesso a internet 
banda larga, link dedicado de 200mb, visando 
atender as secretarias Municipais de Santa Rita 
de Cássia. 

5 meses 12.900,00 64.500,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 64.500,00 

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 
Pagamento: Mensal 



EDNALDO DOS SANTOS LIMA 
CNPJ N° 45.836.827/0001-78 

PROPOSTA DE PREÇO 

SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, 26 DE MAIO DE 2022. 

Á 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/ES. 

Reata 

Conforme solicitado segue proposta de preços edocumentação, para 

a possível contrataçâo de empresa especializada para prestação de 

serviços de fornecimento do acesso a internet banda larga, durante o 

periodo de 5 (cinco) meses. 

ITEM ~criminação Quante Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

01 

Contrafação de empresa para 

prestação de serviços - de 

fornecimento de acesso a internet 

banda larga, link dedicado de 

200rnb, visando atender as 

secretarias Municipais de Santa 

Rita de Cássia. 

5 meses 12.850,00 64,250,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 64.250,00 

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 
Pagamento: Mensal 

EUMUDOIDOSSANTOS iAssinubSeibmudigftSporEomind 
FADOS SANTOS UMAS3031467531 

~U3031467531 / Dados: 2022.05.26 l6:5919-O300' 
EDNALDO DOS SANTOS LIMA -ME 
CNPJ N° 45.836.827/0001-78 

Santa Rita e Cssl- u ríTo" tent= CerkTTT9:-t-bSt - CEP rzbu-



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sai Centro de Santa Rira de Cássia-BA CEP: 47.15000. 

Santa Rita de Cássia, 02 de junho de 2022 

De JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito Municipal 

Para EDUARDO RODRIGO RIBEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 231/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 
017/2021 — CONTRATO N°. 297/2021-DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, CNPJ 
07.612.987/0001-44. 

Senhor Presidente da Comissão de Licitação, 

Conforme solicitado e justificado pelo Sr. Antônio Augusto Aragão Júnior, Secretário de 

Administração deste Município, justificativas estas que entendo e aceito, objetivando a 

prorrogação do contrato acima, da empresa DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, tendo 

em vista que a atuação da empresa é de fundamental importância e que os serviços têm sido 

prestados com qualidade, solicito: 

a) Analisar possibilidade de formalização de Aditivo de prorrogação de vigência 
contratual segundo as normas de contrato administrativo; 

b) Encaminhar todo o Processo para apreciação da Assessoria Jurídica. 

Após adoção das providências acima, retomar o presente Processo ao Gabinete do 

Prefeito, para Despacho. 

Atenciosamente, 

JOSÉ BENÉtbZÁGCHA ARAGÃO 
nicipal 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sin Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.15000. 

Santa Rita de Cássia, 02 de junho de 2022 

De COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Para ASSESSORIA JURÍDICA 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 231/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2021 
CONTRATO N°. 297/202I-DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, CNPJ 07.612.987/0001-44. 

Senhor Advogado, 

De ordem do Sr. Prefeito e conforme previsto no Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei Federal n°. 
8.666, de 21 de junho de 1993, encaminhamos o presente Processo, tendo por objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n°. 297/2021 da empresa DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME para analise 
a apreciação de Vossa Senhoria. 

Esta Comissão, após análise do assunto, concluiu que a prorrogação pleiteada é perfeitamente 
possível, por àer serviço de prestação continuada e, principalmente, com vistas a obter preços e condições 
mais vantajosas para a Administração, pois, dificilmente contrataríamos, nos dias atuais, o serviço objeto 
deste Contrato pelos mesmos valores, conforme está sendo prorrogado, tudo em conformidade com o 
prev isto no Artigo 57, inciso II, onde consta que os "serviços a serem executados de forma continua (.) 
poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração...", como é o presente caso. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria, para informações 
adicionais acerca do assunto aqui tratado. 

Anexo: 
- contrato de 2021 
- aditivo 

- cotações 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

d r4, EDUARDO 01.' 10 MO RIBEIRO 
Pre idente 

G LVAN AliVALHO DE MELO 
Membro 

EVIDI4E_ RO OR SILVA LIMA 
Membro 
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GOVERNO DO ESTADO DA DARIA Emissão: 01/06/2022 09:01 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Balda) 

Certidão hl°: 20222491766 

RAZÃO SOCIAL 

DAVILSON DOS SANTOS CORREIA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

108.738.779 

CNPJ 

07.612.987/0001-44 

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 e ser apurados posteriormente. 

Emitida em 01/06/2022, 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:/hvww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPI' ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativarpt 



Prefeitura Municipal de Machão das Neves 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
PRAÇA MUNICIPAL 27 

CENTRO - RIACHAO DAS NEVES- BA CEP: 47970-000 

CNPJ: 14.100.747/0001-26 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Número: 000109/2022E 

Nome/Razão Social: DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME 

Nome Fantasia: MAMCNETRN TELECOM 

Inscrição Municipal: 2206 CPF/CNPJ: 07.612.987/0001-44 

rabN Endereço: TRV FRANCISCO MACEDO, 668 CASA 

CENTRO MACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIP10. 

Observação: 
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^Esta certidão foi emitida em  25/06/2022  com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 24/06/2022 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 7600007166541000000728030000109202206252 

Certidão emitida eletronicamente via intemet A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: 
https://riachaodasneves.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impressa em 01/06/2022 às 09:13:37 



. Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS 
- CRF 

Inscrição: 07.612.987/0001-44 
Razão Social: DAVILSON DOS SANTOS CORREIA ME 
Endereço: TV FRANCISCO MACEDO 568 / CENTRO / RIACHAO DAS NEVES / BA / 47970-000 

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se 
em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 
FGTS. 

Validade:25/05/2022 a 23/06/2022 

Certificação Número: 2022052501583089317385 

Informação obtida em 01/06/2022 09:19:23 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação 
de autenticidade no site da Caixa: www.cabca.gov.br 



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

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

Nome: DAVILSON DOS SANTOS CORREIA 
CNPJ: 07.612.987/0001-44 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvnv.pgfn.gov.br>. 

ta) Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN re 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:31:54 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/11/2022. 
Código de controle da certidão: 2F91.9026.F887.9668 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAVILSON DOS SANTOS CORREIA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.612.987/0001-44 

Certidão n°: 17400158/2022 

Expedição: 01/06/2022, às 09:13:06 

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que DAVILSON DOS SANTOS CORREIA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.612.987/0001-44, NÃO CONSTA como 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 

tões jus .br 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena s/n Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 231/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2021 

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°. 297/2021-DAVILSON DOS SANTOS 
CORREIA - ME, CNPJ 07.612.987/0001-44. 

TERMO DE ADJUDICACÃO E HOMOLOGACÃO 

Conforme solicitado e justificado pelo Sr. Antônio Augusto Aragão Júnior, Secretário 

de Administração deste Município, justificativas que aceito e concordo, objetivando a 

prorrogação do Contrato n° 297/2021, da empresa DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, 

tendo em vista que a atuação da empresa é de fundamental importância e que os serviços têm 

sido prestados com qualidade, ouvidas a Comissão de Licitação e a Assessoria Jurídica deste 

Município, autorizo a prorrogação pleiteada, que deverá ocorrer nas seguintes condições: 

a) Favorecido. DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n° 07.612.987/0001-44, com sede na Travessa Francisco 
Macedo n° 568, em Riachão das Neves/BA; 

b) Ob'eto: Prorrogação de prazo de vigência contratual de de 2 de junho de 2022 para 02 
de novembro de 2022, para continuidade do fornecimento de serviços de acesso à 
internet banda larga, com aquisição de link dedicado de 400 Mbps (fibra óptica) 
destinados a atender as necessidades de todas as unidades administrativas na sede e 
nos distritos de Monte Alegre, 'tiquira e Malhada Grande, deste Município; 

c) Formalização: Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato n° 297/2021, sendo que 
o prazo de vigência contratual passará a ser até 03/06/2022; 

permanecendo inalteradas as demais condições do referido Contrato, cabendo à Secretaria de 

Administração o acompanhamento dos serviços ora prorrogados, trazendo ao Gabinete do 

Prefeito eventuais óbices. 

Santa Rita de Cássia, 02 de junho de 2022 

f 

JOSÉ BENEDLT ARAGÃO 
P ei Munici al 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0801-40 

illInt"31Pnierunu Prirmu. n Coma,. dr eimIa RO* de C4t0M-114 CEP 47 OSP 

PRI/CESSO ADMINISIR ATIVO Ne. 231 2021 — PREGÃO PRESENC1 A1.10 017/2021 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Contraiu n". 297'2021 

Aditivo tf 02 

•1 MUNICIEM IW SANTA RITA DR:CARSLA. Estado da Raia, pessoa juridica de direito publico interno. 
(NP' N°. 1.1.10t0.71 I momo. com a Pedias Ttsvesam Profeasça Hetet*. s ze. Centro, CEP: 47 150.000. em Santa 
Riu de Casais IFIAL inscrita on CNPI N.! tx.sso.7 ia101.40. nage erro reposicsoado pelo tacelconnina, Prefeito. 
o Sr. lune Benedito Rocha Amplo, CRO 2652 - BA CPF o. 207067 153-49. e do outro bodo. e OnOlV411
12AVII.SON DOS SANTOS CORRIJA - ME, pes,soit juridica de direito privado, inscrito no CNP' ri' 
07.612.983,0001-44. Com sak na Travessa Fremimo Manado 568, ern Rtschao das Nets:RA, neste ato 
representado pelo senhor Davilsim dos Santos Correia. portador do CPF V 006.551.725-30 e do RCi tf 0936345291 
ssi...HA, rormaiimnim o Contraio de Prestação de Serviços it. 291/2021, em 30 de jimbo de 2021. tendo como 
objeto o tomei:mento de SCOINC% de eeesa0 è internei banda lusa. com aquiateki de liak dedicado de 400 MbPs 
II atm apitem) destinados a atender as necessidades de vidas ti unidades administrativat na sede e nos distritos de 
Monte Alume. Incluirei e Malluida Grande, deste Mutnetput. nus termos do Professo de Pregão Presencial n". 
01',2112 1. entonado do Ponom Administrativo tf. 231,2021, e ~forme ItarliflatiVitS contundes nu presente 
Processo tem MIO e acuidade neste ato, alterai o presente Commeo conforme alumie se Mela 

eIshoodalnamo ERORROOM-A-0  DA VtriF Nein DO PRFSENTE CONTRAM - Conforme jtenstleatisas 

1:011til4PICS Wh presente Processo. o Munklpio de Santa Rita de Catraa(BA) e o C'oottnuado têm justo e acordado. 
oeste ,ito. prorrogar a vtgéneia do prenente Contrato. de 2 dc junho de 2022 para 02* otettembro de 2022. 

Assim sendo. e Municiem de Santa Rita de Cesata03A1 e o Contratado. declarando não haver interesse em aliena 

nenhuma outra Cláusula do presente Contrato, 35S111a111 t) presente Tansa Aditno. em 03 ((ris,) EU. juntamente cum 
a. testeintinhas oue tarnhem o guinam. denota de lido e achado conforme, 4UC sc juntei ao contrato. formando um 
todo unteis Mio:Nivel e inseparável para todos os efeitos legais, reflitam& o Cant11110 tettYbilt; SqUI 

..sprestuimenie alterados e niOlieando Dá ~Is ermos Memorai° alo caprcemmenic alterados neste enstrument.,

Santa Rita de afflpa,02 tolho de 20 22 

4,14. 941
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Identidade 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ADITIVO 

ESTADO DA DARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.8130.711/0001-40 

Ii.nsras PMen,ro Helena $ a Cento, de Sd,rn Arfe r Cat,iaai CEP. 47 itffiti 

PMXIFSSO ADMNIS ramwo N" 231/2021 - PREGÃO PRESENCIAI U i 711121 

Em R KM DE ADITIVO 

(Murar° d '91'021 - fonlruantes; MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIAILIAI e DAVILSON DOS 
SANTOS CORREIA - ME. CNP.' 07.6119879001-54 Objeto da çdnareter Coutialação de empresa especializada 
em fimiechnenlo tk serviços de acaso à interno banda larga, ano aquisiçio de link dedicado de 400 Mhps Obra 
óptica/ destinada a Malan as nreswadndes dc todas as unidades administudivas na sede e 111/8 distritos de Monte 
Alegre, biquini e Malhada Grande, date Monielpin. Ma!~ RS 14.000,W) memento e quaim mil reás): 
yieêncin do Cordrain: de 31E0711 a 31- zr2tiz ;  ortc de Rn-unes- 111- Recursos Ordinários-1/1 - Rec. De Imo. C 
Trans[ de Impostos - Educação 25%. 02 Rec. De Impato e Eransf. De Imposto Saúde 15%; Data do Contrata 
30 dc julho de 2021; Assinam: José Ilenedito Rocha Anglo e Das-ilusa dos Santos Correia, respectivamente pelo 
Munitipio e pelo Contado EX I RA10 IX) ADITIVO N" 02 - Aditivo de prorrogação de maio de sigência 
em/entalai para melhor adequar u real neoussidade do Firma/foro, prorrogando o prato de s igarcia contratual de 2 de 
junho de 2022 para 02 de novembro de 2022. tordbrme artigo 57. /111.1SU II da Lei 8.666'93: Dam do Adnivo- 02 de 
junho de 2022. nhadmac Jose Benedito Roam Aragem e Daeileon doe Santos Correia, reepectivamente pelo 
Munitipio e pelo Contratado. 

Sadia Rita de Cassia(13M. 02 de junho de 2022 

Eduardo Rodrigo Ribeiro 
Presidente da Cora:cio Permanente de Licitação 

Certificação Digital: 02AESN3R-RTIODIRG-EHLIATXKW-IGXLIUNRT 
Versão eletrônica disponível em: https.fidoem.org.briba/santeritadocassia 

Documento assinado digitalmente conforme M!' no 2.200-2120M de 24/0812001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públkas Brasileira - CP Brasil 


