
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Irayessa Profesxora T- I eleita, s n Centro de Santa Rita de Canja-BA CEP: 47150(X). 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 263/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N . 025/2021 

CONTRATO NP. 329/2021 

ADITIVO DE RATIFICAÇÃO 

E RETIFICAÇÃO N. 03 

ADJUDICATÁRIO: IBDM MODERNIAçÃo, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2022. 1M. SANTA RITA DE CÁSSIA 
CADASTRADO_ NO SIGA 

-ATA. t.:1 C 2,-
• niki! Ir • 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Havessa Professora Helena, sm Centro de Santa Rija de Cassia-BA CEP: 47.15000. 

Santa Rita de Cássia, 01 de julho de 2022. 

De ANTÔNIO AUGUSTO ARAGÃO JÚNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

Para JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito Municipal 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N2. 025/2021 — 
CONTRATO N2. 329/2021-IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 
10.442.698/0001-59. 

Senhor Prefeito, 

1. Considerando que a prorrogação da vigência do Contrato 329/2022 aditivado, Aditivo n° 
02/2022 de 08/04/2022, findará em 19/07/2022 e a necessidade de dar continuidade à 
prestação dos serviços da empresa IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 
que presta serviços de publicações dos atos administrativos e normativos no jornal de grande 
circulação, de forma a atender as necessidades deste Município e as Leis 10.520/2002 e 
8.666/1993, 

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

3. 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, 

4. 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 Aditivo n2 02 do Contrato n2 329/2021 de 19/07/2022 para 30/11/2022, 
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. • 

oçargente 

ANTÔNIOAUGUSTO ARAG ()MOR 
Secretário Municipal de Administração 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Tzuvesso Professora Helena .r"to centro de ~o Mu deCássia-BA CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO te 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N". 025/2021 

Al wr IVO DE RET1F tuAçÃo E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato tf:329/2021 

Aditivo a°. 02 

O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, listado da Eridna, pessoa juridica de direito pildam interno, 
inscrita no CNPJ N'. 13.880.711/0001-40, com a sede na Traxessa Piores:ima Helena, ski", Centro. CEP: 
47.150.000, em Santa Rita de Cássia (RA), nata ato representado pelo ExcelentIssimo Prefeito, o Sr. José Benedito 
Rocha Araglo, CRO 2652 - RA, CPF n°. 207.067.153-49, e do outro lado, a etnpresa 1BDM MODERNIZAÇÃO, 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ ne 
10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador n" 1057, Tone América, andar 6, mala 601. Caminho da 
Árvores, em Salvador/BA, neste ato representado pelo senhor Kessio Fabrinni de Campos Monteiro, portador do 
CPF n 010.694.695-13 c do 11G n" 9640E3050 SSP/RA, formalizartun o Contrato de Prestação do Serviços no. 
329/2021, em 22 de setembro de 2021, tendo como objeto a prestação de serviços de publicações dos atos 
administrativos no jornal de grade circulação, de ruam a atender an necessidades deste ~rapto, nos temam do 
Processo de Pregão Presencial n°. 025/2021, originado do Processo Administrativo n". 263/2021. e ~ferino 
justificativas constantes no presente Processo têm justo e acordado neste ato, alterar o presente Contrato conforme 
adiante se declara 

Cláusula Primeira — PRORROGACÃO DA VIGÊNCIA 130 PRESENTE CONTRATO Conforme justificativas 
constantes no presente Processo, o Nfunicipio de Santa Rita de Cássia(13A) c o Contratado tatu justo e acordado, 
neste ato, prorrog,ar a vige-nina do presente Contrato, de 10 de abril de 2022 pana 19 de julho de 2022. 

Assim sendo, o Municipal de Santa Rita de Carenn(1IA) e o Contratado, declarando não haver interesse em alterar 
nenhuma outra Cláusula do presente Contrato, assumem o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias, juntamente com 
as testemunhas toe também o assinam, depois de lido e achado conforme, que se juntarflo Contrato, formando um 
todo único, indivislvel e inseparável para todos os efeitos legais, ratificando o Contrato nos termos aqui 
expressamente alterados e ratificando os demais termas do Contrato não expressamente alterados neste instrumento 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessu Prolenora Helena. s,n cesuro de Sania Rija ile Cássia-BA CEP $715000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 263/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N". 025/2021 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 1.* RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n". 329/2021 

Aditivo n". 01 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. Estado da Bebia. pessoa juridiea de direito público interno, 
C'NPJ N". 13.8610.711/0001-40, com a sede na Travessa Professora Helena, sia% Centro, CEP: 47.150.000, em Santa 
Rita de Cássia (BA), inscrita no CNN N.° 13.880.711.10001-40, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito, 
o Sr. Jose Benedito Rocha Aragilo, CRO 2652 - BA, CPF na. 207.067.153-49, e do outro lado, a empresa IBDNI 
MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPI 10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador if 1057, Torre América, andar 6, sala 601, Caminho 
da Árvores, em Salvador/BA, neste ato representado pelo senhor Kessio Fabrinni de Campos Monteiro, portador do 
CPF n" 010.694.695-13 e do RG n° 964063050 SSRBA, formalizaram o Contrato de Prestação de Serviços n". 
329/2021. em 22 de setembro de 2021, tendo como objeto a prestação de serviços de publicações dos atos 
administrativos no jornal de grande circulação, de forma a atender as necessidades deste Município. nos termos do 
Processo de Pregão Presencial n". 025/2021. originado do Processo Administrativo n". 263/2021, e conforme 
justificativas constantes no presente Processo tini justo e acordado neste ato. alterar o presente Contrato conforme 
adiante se declara: 

Cláusula Primeira PRORROGACÃO Da;i...ZRESENTE CONTRATO - Conforme justificativas 
constantes no presente Processo, o Município de Santa Rita de Cássia(BA) e o Contratado têm justo e acordado. 
neste ato, prorrogar a vigência do presente Contrato, de 31 de dezembro de 2021 para 10 de abril de 2022. 

Assim sendo, o Município de Santa Rita de Cássia(BA) e o Contratado, declarando não haver interesse cm alterar 
nenhuma outra Cláusula do presenw Contrato, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias. juntamente com 
as testemunhas que tamisem o assinam, depois de lido e achado conforme, que se juntará ao Contrato, formando um 
todo único, indivisivel e inseparável para todos os efeitos legais. retificando o Contrato TIOS tertnos aqui 

expressamente alterados e ratificando os demais termos do Contrato não expressamente alterados neste instrumento. 

Santa Rita de Cassk iki. 111111# ezembm de 2021. 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

rfflwa pmensw, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ela CEP: 47.15000. 

TERMO DE CONTRATO N.° 329/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N°025(2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 263/2021. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Travessa Professora Helena. s/n, Centro, na cidade de Santa Rita de 
Cássia-BA, inscrito no C'NPJ sob n°. 13.880.711/0401-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 
Sr. José Benedito Rocha Aragão, CRO 2652 - BA, CPF n°. 2071)67.153-49 brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa IIIDM 
MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
interno, inscrita no CNPJ no. 10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador, n°1057, Torre 
América andar 6, sala 601. Caminho das Árvores, Salvador - BA. neste ato representado pelo Sr° 
kessiu Fabrinni de Campos Monteiro, portador do CPE: 010.694.695-13 e do RG: 964063050 SSP-
BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, A contratação de 
empresa especializada para prestação serviço de publicações dos atos administrativo no jornal de 
grande circulação. de forma atender as necessidades do Municiplo de Santa Rita de CássiWBA. 
Originária do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial N° 025/2021 e Processo 
Administrativo N° 263/2021, conforme abaixo: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 
1) Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n°9,648. de 27 de maio 

de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 

11) Lei n°10.520. de 17 de julho de 2002; 
111) Decreto n°3.555, de 8 de agosto de 2000; 
IV) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar e 147, de 7 de 

agosto de 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A presente contratação é efetuada cm conformidade com o resultado da licitação promovida pelo 

Pregão Presencial n°025/2021, em que à CONTRATADA foi adjudicado o objeto da licitação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as partes 

declaram ter pleno conhecimento: 
I) Edital do Pregão Presencial n° 025/2021; 

11) Termo de Referencia; 
1 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Tabrossa Prolnonl4Sma, sin centro de Santa Rita de Cássia-15a CEP: 47.15000. 

110 Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA nu licitação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1 O valor total para o presente ajuste é de RS 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), de acordo 
com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão 
Presencial re 025/2021, entendido este como preço justo e suficiente pura a execução do presente 
objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇ O 

01 

A contratação de empresa 
especializada para prestação 
serviço de publicações dos 
atos administrativo no jornal 
de grande circulação, de 
forma atender as 
necessidades do Município 
de Santa Rita de Cássia — 
BA. 
(MARCA DO JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO: 
CORREIO). 
(MARCA DO SOFTWARE: 
GEDDOEM).  

UNID. 

CMXI'OL 

QUANT. VALOR 
uNrrd RIO 

RS 90,00 
(noventa reais) 

VALOR 
TOTAL 

R$ 54.000,00 
(cinquenta e 
quatro mil reais) 

VALOR TOTAL 

RS 54.000,00 
(cinquenta e 
quatro mil 
reais) 

5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro. combustível, EPFs, transporte dos equipamentos. 
instalação, montagem e desmontagem, bem corno as despesas com alimentação. transporte e 

hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na única remuneração 

devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeta 
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS observadas as 

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

2 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Tenras ~tosa Mia" sin centro de Santa Rita de Cássia-8a CEP: 47.15000. 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros abicados 
na seguinte dotação orçamentária: 

• Unidade: 02.30.000 - Secretaria Municipal de Administração 
• Atividade: 04.123105.2.004 - Gestão das Ações da Secretaria Mun. de Administração 
• Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. - Outros Serviço Terceiros - Penal Jurídica 
• Fonte: 00 

CLÁUSULA SÉTIMA -DO PAGAMENTO 
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 
7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagamento nu órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
7.4. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, após a 
entrega do bem. devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e 
aprovada(s) pelo setor de liquidação do Município. 

7.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento. 

7.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE. em hipótese alguma, servirá de 
pataco para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO 
REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO. 

I) DO REAJUSTE 

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos eventuais 
aditivos firmados. 

2) DA REPACTUAÇÂO DE PREÇOS 

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo dc 12 (doze) 

meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, 

dissídio coletivo dc trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da 

proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações c de benefícios não 

previstos originariamente. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos 

custos e em casos de contratação dc terceirização. 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

ESTADO DA BANIA 

I 
3) DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores
Poderá haver recquilibtio económico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de

Iou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

I 

principe, configurando área económica extraordinária c extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d). 

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos
custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura 

I 

para verificação de sua viabilidade c/ou necessidade. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

O prazo para execução e vigência dos serviços serão até 31 de dezembro de 2021 a partir da data da 
sua assinatura, 

Parágrafo I°. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos c 
sucessivos iguais periodos. até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no parágrafo r.
Parágrafo 2'. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura 

Iquanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais. estiuern de acordo 
com as práticas de mercado. 

Parágrafo 3". A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo 
com os An 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos c parágrafos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

10.1. A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Evensar ReInaMo And" 
designada pela secretaria solicitante, através da PORTARIA 087/2021, de 01/02/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXWUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. Este instrumento contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos dos artigos '77 a 80 da Lei n.° 
8.666/93. 

Parágrafo único. A inobservância por pane do CONTRATADO dc todos os termos e condições 

deste CONTRATO não constituirá novação c nem ensejará renúncia ao direito de exigi-los a 

qualquer tempo por pane do CONTRATANTE. 

10.2 A inexecução, total ou parcial. do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 

An. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde 5uc não 

cause prejuízo a mesma. 
4 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Prolesson "lens, sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba GER: 47.15000. 

10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos lã XI do Art. 78 da Lei Federal n" 8466/93 
não cabe á CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 
10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, ate o 
limite dos prejuiz.os causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1 C1 objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 
Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 
CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação; 
12.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
13.1. DA CONTRATANTE 
13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do F.dital e seus Anexos, especialmente do 
Termo dc Referência. 
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 
preço. os prazos c as condições estipuladas neste Edital. 
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
13.1.4. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
13.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte. por intermédio da fiscalização, o serviço de objeto que estejam 

em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 

insuficientes ou inadequados; 
13.1.6. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 
13.1.7. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 

necessárias à execução do contrato. 
13.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, más e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
13.1.20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5 
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13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidos, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA. todas Kg condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação: 

13.2. DA CONTRATADA 
13.2.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo de Referência. 
13.2.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a: 
13.2.2.1 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento/serviço do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ânus adicionais de 
qualquer natureza ao CONTRATANTE; 
13.2.2. Prestar o serviço/fornecimento em conformidade com as disposições do Termo de Referência 
e de acordo com a proposta apresentada; 
13.2.3. Prestar o serviço/fornecimento de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as 
condições dc habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 
I3.24. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto aos produtos 
fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 
do fornecimento, no prazo assinalado pelo Município; 
13.2.5. Na hipótese de descumpritnento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 
CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa do detentor do contrato, descontando-se o 
valor correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata; 
13.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em pane, o objeto do contrato; 
13.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 
13.2.8. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro 
contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do 
forneeimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregaticio; 
13.2.9. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
13.2.10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo 
excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato dc haver fiscalização ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE. 
13.2.11. Indenizar terceiros eiou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa., assegurados 

a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observáncia às exigências das autoridades competentes c às disposições legais vigentes; 

13.2.12. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições is em 

!" ti14 °  6 
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13.2.13. O prazo para prestar o serviço não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis após a emissão de 
requisição da Secretaria Solicitante. 
13.2.14. A contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos 
casos de negligência de pessoal ou intervenção por de elementos não autorizados pela contratada, 
exceto por motivos resultantes dc caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei n". 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. 
13.2.14. Assumir todos os possíveis danos fisieos e materiais causados à Prefeitura ou a terceiros, 
advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da 
execução dos serviços. 
13.215. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Administração entender 
necessárias nas quantidades do objeto, na forma do § 12 do Artigo 65 da Lei Federal n" 8.666/93. Fica 
estabelecido que a CONTRATANTE poderá realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo 
entre as partes e mediante termo aditivo, que será devidamente assinado por ambas as partes, 
conforme inciso 11, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 
13.2.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do deseumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
14.1. Pela inexceução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula 
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
14.1.2.2 Atraso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na 
cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero virgula cinco 
por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual; 

14.1.2.3 Atraso na regularização do serviço rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do 

serviço questionada, por dia de atraso. 
14.1.3 Rescisão contratual; 
14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedtm- ente de contratar com 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 

perdururem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a 

Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subirem anterior. 
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14.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 
10 (dez) dias da abertura de vista; 
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 
14.1.7 A penalidade dc multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 
terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais 
perdas c danos; 
14.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu 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 for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura 
imposta 
14.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) 
do valor da integralidade da avença. 
14.1.10. Nos casos de inadimplemento ou incoecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 
14.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados cm conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na 'mítica do ato e 
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA 
15.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respvctiva súmula no Diário Oficial 
da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA CESSÃO OU TRANSFERÉNCIA 
16.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não poderá ser objeto 

de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 

OMISSOS 17.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão 

responsabi lindos por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 

ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as panes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Fica eleito o Foro dc Santa Rita de Cássia para dirimir dúvidas ou questões oriu das do

presente contrato. 

144° 8 
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18.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor c forma, tendo um só efeito legal na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, 
o subscrevem. 

Santa Rita de Cãs, A, 22 setembro de 2021 

José 
Prefeito %miei& 

C TRATANT 

dito 
de CalssiaA 

19DM 
MODOWWW.90 • rur a rre~ 
ASSESSORIA E s 
CONSULTORIA :‘
CIDA.10999499999191$ 
9 

beide Fabrinni de Campes Monteiro, 

18DM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

CNP.) e. 10.442.698/0001-59 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

P p sát, fao'rnae, kat Uttly, 

CP  0 6:.; .5(0 .6 55 .kiq 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA 

COTAÇÃO 

ITEM DESCRJÇÃO DO OBJETO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

Publicação de extratos, avisos de 
licitação, termos aditivos, etc em 

Jornal de grande circulação. CMXCOL 600 R$110,00 
(cento e e 
dezreais) 

R$66.000,00 
(sessenta e seis 
mil reais) 

VALOR TOTAL R$66.000,00 (sessenta e 
seis mil reais) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

Lauro de Freitas, 30 de junho de 2022. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES LTDA-ME 
CNPJ N° 23.671 903/0001-08 

AV SANTOS DUMONT, 3257, CAIS CENTRO COMERCIA MM 501 SALA 06 - 

RECREIO IPITANGA — LAURO DE FREITAS — BANIA CEP: 42700-170 



À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. 

Setor de Compras 

1. OBJETO: Publicação Jornal de grande circulação. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1. 

Publicação de extrato de contrato, 
aviso de licitação, termo aditivo, etc 
em Jornal de grande 
circulação. 

CMXCO L 600 R$120,00 (cento 
e vinte reais) 

R$ 72.0 O 0,0 O 
(setenta e dois mil 

reais) 

VALOR GLOBAL: 
VALOR POR EXTENSO: (setenta e dois mil reais) 

R$72.000,00 

01 — PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. 
02 — VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias. 

EMPRESA: INFOWAN CNRI: 14.584.982/0001-10 

ENDEREÇO: Tancredo Neves 1632 Edif Salvador Trade Center Torre Norte Sala 1515,Caminho das 

Arvores, Salvador BA 41820-020 Telefone/FAX: (71) 99139-2324 - E-mail: infowansistemas®gmail.com 

Salvador-Ba., 30 de junho de 2022 

INFLOSIS Bitencourt — Diretor 
CPF 040.777.865-92 

14.584.982/0001-10 
INFOWAN 

Tancredo Neves, 1632, Edil Salvador Trade Center 
Torre Norte Sala 1515,Caminho das Arvores 

Salvador, CEP 41820-020. BA. 
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GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena. yr? Centro de Santa Rita de Cassia-BA CEP: 47.1500(3. 

Santa Rita de Cássia, 5 de julho de 2022. 

De JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÂ0 
Prefeito Municipal 

Para EDUARDO RODRIGO RIBEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 
025/2021 — CONTRATO N°. 329/2021-1BDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ 10.442.698/0001-59. 

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 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA, 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, 

r, 
, )4

JOSÉ BEN DITOROkLy HA ARAGÃO 
Pt4feito Municipal 
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Travessa Professora Helena, sín centro de Santa Reta de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

Santa Rita de Cássia (BA), 06 de julho de 2022. 

De FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA 
Responsável pela Contabilidade 

Para JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito Municipal 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 
025/2021 — CONTRATO N°. 329/2021-113DM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ 10.442.698/0001-59. 

Senhor Prefeito, 

Em atendimento a solicitação de Vossa Excelência, informamos que verificamos e constatamos 

Dotação Orçamentária para amparar Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 329/2021, em que 

poderá ser contabilizado nas mesmas Dotações em que o contrato foi contabilizado originalmente, a 

saber: 

Unidade: 02.30.000 — Secretaria Municipal de Administração 
Projeto/Atividade: 04123.105.2.004.— Gestão das Ações da Secretaria Mun. de Administração 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiro- Pessoa Jurídica 
Fonte: 00— Recursos Ordinários. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição de Vossa Excelência, para informações 
adicionais acerca do assunto aqui tratado. 

FELIPE ADRIA 
Responsável pel 

A PEREIRA 
Contabilidade 
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Santa Rita de Cássia, 8 de julho de 2022. 

De COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Para ASSESSORIA JURÍDICA 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2021 — 
CONTRATO N". 329/2021-IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 
CNN 10.442.698/0001-39. 

Senhor Advogado, 

De ordem do Sr. Prefeito e conforme previsto no Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei Federal no. 
8.666, de 21 dc junho de 1993, encaminhamos o presente Processo, tendo por objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato 329/2021 da empresa IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA para analise a apreciação de Vossa Senhoria. 

Esta Comissão, após análise do assunto, concluiu que a prorrogação pleiteada é perfeitamente 
possível, por ser 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, prestação de serviços de publicações dos atos administrativos e 
normativos no jomal de grande circulação, de forma a atender as necessidades deste Município e as Leis 
10.520/2002 e 8.666/1993, conforme está sendo prorrogado, tudo em conformidade com o previsto no 
Artigo 57, inciso II, onde consta que os "serviços a serem executados de forma contínua (...) 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: 01 Processo 

COMISSÃO PERMA ENTE DE LICITAÇÃO 

, 

EDUARD 'O • ' IGO RIBEIRO 
Pre dente 

GILVAN CARVALHO DE MELO PEDRO 1 R SILVA LIMA 
Membro Membro 
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DIÁRIO

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

deSanta Rita de Cássia 

---

ESTADO DA SAHA 
PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150400 C14PJ: 13.12$0.7111000140 
- °meu -Ser hap~atiadeanovevoubt Saltearia *Cássia - lia - CEP 472504100 

PORTARIA N° 231 DE •20 DE AMUO DE 2022 

14foeieta ~est Permenente 
Uettepto e dê Buem 

provide~

O PREF MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Sabia. na 
LISO de surra atilbuições legais e considerando o ~esto na Lei Federal n° U8811993. 

RESOLVE: 

An. I° Nomear os servidores abaixo nalacionadts para, sobi presidffincle do 
primeiro integrante, construir a Comissão Permanente de Lioitações CPL desta 
Prefeitura. 

Titulares. 

Presidente: Eduardo Rodrigo Ribeiro 
Membro: GINan Carvalho de Melo 
Membro, Pedro Igor Silva Urna 

Suplentes: 

HO tf e.MeÀo 
Mi/Pena Parda Morais Ribeiro 

Art. 20 - Este portaria entra 
disposições em contrário. 

VI 

Publique-se, registre-55e eumpra-se. 

na deta de eia publics revogando se 

Ga te do Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia, 20 de maio de 2022. 

Certificação Digital CLDOGNJ-EWIHKOPP-VBWD1BMU-HWIEXRUY • 
Versão abanica disponível em: hitplidoem.orgbdba/sentaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme blPna2.200-2/20014e24/0412007, que kstlhila itestrutera de Chaves Públicas Brasileira -10' Brasil 



JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e irtão vIgentes na data de sua ex . 
-.- -Toio-1---2..• ,:. -.... tgiltiltrut1 I  -   .4. 

LTDA Nome Empresarial: 1BDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29204479791 

CNPJ 

10.442.698t0001-59 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
24/10/2008 

Inicio da atividade 

24/10/2008 

Endereço 
ALAMEDA SALVADOR, 1057 TORRE AMERICA ANDAR 6 SALA 601, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, EIA - CEP 41820790 

- • .: 
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTA0 EMPRESARIAL, SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, 
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSA° DE JORNAIS DIARIOS, AGENCIAS DE 
PUBI ICIDADE, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DF PROGRAMAS DF COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS E 
CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E 
SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 

— 
R$ 94.000,00 
NOVENTA E QUATRO MIL REAIS 

R$ Caprtal integralizado 

94.000,00 

NOVENTA E QUATRO MIL REAIS 

Empresa de pequeno porte )00(XXX 

„ 

Participação R$ 

, o P 
... , -,......, 

NorneJCPF Cond./Administrador Término do mandato 
KESSIO FABRINNI DE CAMPOS MONTEIRO 
010.694.696-13 

47.000,00 SÓCIO! ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

JOSE ALBERTO DE MACEDO CAMPOS 47.000.00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 
569.730.125-1s 

' .tal t n ..-
Data Número 

12/0112018 29204479791 REGISTRO ATIVO
Sem Status 

Ato: 002- ALTERAÇÃO 
Evento: 046 - TRANSE ORMACAO 

. , 

CNPJ RIRE: XX)00(X 
Endereço XXXXXX 

)0000(X 

i- ,   ........  11-to) 

225667380 

II JIIIIIIIIIIIIIIIIII 
página: 1i2 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM hftp://nsgin.juceb.ba.gov.briautenticacaodocumentos/autenticacao. os 
CONTROLE: 4763084715669 CPF SOLICITANTE: 028.871.365-69 NIRE: 29204479791 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 225667380 



',WEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sio vigentes na data de sua expedição. 
•

- - ' 7ff?.-2. --------- 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

_ _ - __. 
Nome Empresarial: IBOM MODERNIZACAO, 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade 
Constiluitivo 

29204479791 10.442b98/0001-59 24/10/2008 24/10/2008 • 

Endereço 
ALAMEDA SALVADOR 1057 TORRE AMERICAANDAR 6 SALA 601, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820790 

SALVADOR - BA, 21 de Junho de 2022 

o Q  1-1 - s. :it. 02~W NI, 

TIARA REGILA M G DE ARAUJO 

225667380 

II IIIIlIIIIIIIIIlIlUI 
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autendeacaodocumentos/aute eao.aspx 
CONTROLE: 4763084715668 CPF SOLICITANTE: 028.871.365-69 NIRE: 29204479791 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 225667 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 10.442.698/0001-59 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1151, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:52:11 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/10/2022. 
Código de controle da certidão: 14138.A420.184C.B76C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA Emissão: 03/06/2022 08 :04 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos doa tett. 1130114cM tal 3.958 da 11 de dezembro de 1991 -Código 
Witnitário do Estado de Beide) 

Certidão N°. 2=47983 

RAZÃO SOCIAL 

3000000000000CCOCOCCOCXXXXXML100~CCCOC(X) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

Fica certificado que não constam, ate a presente data. penaras de responsabilidade da pessoa fica ou Juridka acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Sentaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, Inclusive os inecritOS na Olvida 
Ativa de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bania 

cobrar quaisquer débitos qms vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 0 conforma Portaria n°918/99. sendo valida por 60 dias. contadosa partir da data da sua 
emissão. 

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COIJPROVADA MAS INSPETORIAS 
PAZENDARIAS OU MA INTERNET, NO ENDEREÇO Irtipdiwarmardar-bagoar 

Válida com a apresentação conjunta do cartão adernai de irisa-ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria de Receita Federal dealtnistério da Fazenda. 

Pista 1 de 1 RelCedidaoNegativaspt 



27/06/2022 08:28 Certidão Negativa de Débitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 602.605/001-07 
CNPJ: 10.442.698/0001-59 

Contribuinte: 113DM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: Alameda Salvador, 1,4" 1057 
TORRE AMERICA ANDAR 6 SALA 601 
CAMINHO DAS ÁRVORES 
41.820-790 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da P.a/crida Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186,2006. 

Emissão autorizada as 08:25:49 horas do dia 27/06/2022. 
Válida até dia 25/09/2022. 

Código de controle da certidão: F60A.DCF7.9D63-CC35.14EC-3B37.02E5.628A 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 

httpsiíservicosweb.setaz.salvador.ba.gov.brfsistema/certidao_negativaíservicos_certidao_negativa_forrn.asp 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS) 

CNPJ: 10.442.698/0001-59 

Certidão n': 10622547/2022 

Expedição: 04/04/2022, às 08:48:49 

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 10.442.698/0001-59, 

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 CCJT, 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, agencias 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. 



27/06/2022 08:23 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA PEr*SAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Imprin 

Inscrição: 10.442.698/0001-59 
Razão SOClai:IBDM MODERNIZACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP 
Endereço: AL SALVADOR 1057 SALA 601 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / 

BA / 41820-790 

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

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

Validade:27/06/2022 a 26/07/2022 

Certificação Número: 2022062702210795278283 

Informação obtida em 27/06/2022 08:21:41 

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

https://consulta-crroaeca.gov.briconsultacrftpagesAistaEmpregadores.jsf 1(1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA — BAHIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ N" 13.880.711/0001-40 

PARECER JURÍDICO — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 263/2021 - CONTRATO N2 329/2021 — 
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021 — ADITIVO DE PRAZO N° 003/2022 POR SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO— POSSIBILIDADE E LEGALIDADE. 

EMENTA: Possibilidade e regularidade da celebração de alteração contratual através de aditivo, com 
alteração relativa à ampliação de vigência contratual, desde que dentro do prazo de vigência do 
contrato e nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93, de 21.06.93. 

1— INTRODUÇÃO 

Esta Consultoria Jurídica recebe solicitação de parecer conclusivo a respeito das questões que 
envolvem a PREGÃO PRESENCIAL n° 025/2021, CONTRATO n° 329/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO ne 263/2021 e ADITIVO DE PRAZO N° 003/2022, no que tange à alteração 
contratual mediante prorrogação de prazo para a aditivação com ampliação da vigência contratual e 
reposição de saldo, à luz das normas jurídicas aplicáveis à espécie, o que passo a laborar adiante. 

2 — RELATÓRIO 

Do que se extrai da análise acurada da situação em foco, o objetivo da solicitação de parecer é aferir 

a plausibilidade da alteração contratual, por via de aditivo, no âmbito do contrato citado e do 

certame acima epigrafado, considerada a necessidade de ampliação do prazo de vigência do 

contrato, relatada na solicitação/justificativa do aditivo e documentos encartados ao procedimento 

oriundos da Secretaria Municipal de Administração, não havendo no pedido solicitação de 

aditivação de valor e havendo saldo contratual mínimo atestado pelo setor respectivo, estando a 

pretensão fundada no disposto no art. 57, inciso II, da Lei ng 8.666/93 conforme pontuado no 

aditivo. 

Para exame da espécie, procedemos à interpretação da legislação aplicável ao caso, assim como 

analisamos detalhadamente os autos do procedimento licitatório, aditivo anterior, o contrato e a 

documentação complementar vinda às nossas mãos em especial o pedido de novo aditivo, 

ressaltando-se que não há aditivos de valor constantes dos autos segundo o apurado, não se tendo 

promovido aditivação de qualquer valor anteriormente, mas somente de prazo com reposição de 

saldo e estando demonstrada a economicidade pela documentação acostada que atesta que os 

valores contratados estão superados pelas empresas que detém a condição de prestação dos 

Travessa Professora Helena, Vil, Centro - Santa Rita de Cássia — Bahia, CEP: 47.150-000. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA — BAHIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 1\1" 13.880.711/0001-40 

serviços da mesma natureza nas respectivas cotações quando extraída a média das cotações É o 
relatório. 

3 — PARECER 

A questão que se nos apresenta para análise é sobre a legalidade e admissibilidade da celebração de 
aditamento ao contrato com ampliação da vigência de prazo de execução do contrato conforme se 
vê do processo administrativo e da licitação acima mencionada e, nesse particular, não há dúvida 
quanto ao cabimento da pretensão de celebração de aditamento no caso, à luz do disposto no art. 
57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, se verificando o evidente apego à lei, pois, resta claro no 
processo administrativo, se tratar de típico caso de alteração bilateral decorrente da necessidade 
das partes e em especial da Administração Pública, de ampliação da vigência do contrato com 
extensão do prazo de execução, bem como se contemplar espécie onde é necessário tal ampliação 

do prazo para atender a pretensão de ajustar o contrato, o que se constata da documentação que 
integra o feito, a demonstrar, portanto, o cumprimento das exigências legais que autorizam a 

alteração, ficando patenteada, assim, a viabilidade da mesma que se verifica absolutamente possível 

a nível legal, ressaltando-se especialmente a existência de saldo contratual. 

Senão, vejamos. 

A Lei n° 8.666/93 assegura a plausibilidade do ajuste contratual pretendido na hipótese no seu 

artigo 57, inciso II, ao dispor que: 

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II— a prestação de serviços a serem executados de forma continua, que poderão ter a suo duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para 

a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses; 

Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à 

necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, 

assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do 

órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço 

público ou o cumprimento da missão institucional, portanto, o que caracteriza o caráter contínuo de 

Travessa Professora Helena, s/n, Centro - Santa Rita de Cássia — Bahia, CEP: 47.150-000. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA — BAHIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNP.1 N" 13.880.711/0001-40 

um determinado serviço é sua "essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público 
de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente 
administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público 
ou o cumprimento da missão institucional." (TCU. Acórdão n° 132/2008 —Segunda Câmara. Relator: 
Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.). E dessa forma, é de entendimento 
doutrinário e jurisprudencial que os serviços de execução continuada são os que, se suprimidos, 
podem comprometer o bom andamento dos trabalhos do órgão contratante 

Resta claro do processo administrativo que há interesse da contratada e da contratante na 
prorrogação do prazo, para fins de continuidade na prestação dos referidos serviços, configurando-
se (a prorrogação) como medida mais vantajosa economicamente à administração, o que se 
encontra devidamente justificado, assim como resta evidenciado que a interrupção do serviço para 
que se efetive em todos os tramites uma nova licitação acarreta a necessidade da paralisação da 

publicação de atos e processos administrativos em curso e tanto outros procedimentos em especial. 

In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed., atualizada por Eurico Andrade 
Azevedo, Deoclécio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2003, 
pagina 93 se extrai a lição de que: 

"A publicidade como principio de administração pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, 

não só no aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da 

conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os 

processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, 

as atas de julgamentos de licitações e os contratos de quaisquer interessados, bem como os comprovantes de 

despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isso é papel ou documento 

público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado, e dele pode obter certidão ou 

fotocópia autenticada para fins constitucionais." 

E, portanto, resta cristalina a conclusão da caracterização da presença na espécie de serviços 

contínuos. E nesse sentido podemos colher o posicionamento do TCU há muito pacificado, a 

exemplo da Decisão TCU 953/99-Plenário, com base no relatório do processo TC-001.786/1998-9, 

que esclarece: 

"Serviços de natureza contínua são aqueles utilizados indefinidamente pela empresa, ou seja, não existe 

previsão de interrupção ou de conclusão dos mesmos. Esse tipo de serviço faz parte da estrutura operacional 

da empresa, que não pode dispor deles em tempo algum. Evidentemente, alguns serviços, se interrompidos, 

Travessa Professora Helena, sh, Centro - Santa Rita de Cássia — Bahia, CEP: 47.150-000. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA — BANIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ N" 13.880.711/0001-40 

trazem para a empresa mais transtornos do que outros, mas isso não altera a sua natureza, eles serão 
sempre serviços de natureza contínua." 

Também na linha da total possibilidade do quanto pretendido, o Colendo TCU se posicionou 
favoravelmente a aditivação em casos que tal: 

"Prazo — não conclusão do objeto — prorrogação - TCU decidiu (...) 34. Citem-se decisões do Tribunal em que a 
questão formal do prazo de vigência dos contratos foi suplantada em virtude de circunstâncias materiais: TC 
925.214/1998-1— Decisão 732/1999 — Plenário— Voto do Relatar, Ministro Bento Bugarin 1...).". 

Devemos observar igualmente que a contratada se releva manter-se idônea para a contratação com 
a Administração Pública, vez que mantem suas certidões negativas em dias. Desta forma, conclui-se 
que pela razão apresentada é viável e justificável a prorrogação da vigência do contrato supracitado. 

A continuidade na execução do objeto, já contratado, minimizaria custos e tempo, vez que não trata 

o caso de acréscimo de valores, mas tão somente de prorrogação de prazos, sendo mais 

dispendioso realizar nova licitação, evitando reajustes de valores que poderiam gerar novos custos a 

Administração Pública, que certamente estariam (os custos) sujeitos aos reajustes decorrentes da 

inflação e outros fatores externos, ainda mais diante da situação pandêmica que vivemos nos 

últimos anos. Além do mais, se verifica hipótese que envolve a continuidade, inclusive, da prestação 

dos serviços na área objeto do contrato. 

Assim, não contraria a lei ou o interesse público o ajuste de aditamento que promova alteração 

contratual no caso presente, prorrogando o prazo, dentro das circunstâncias postas no disposto no 

inciso II, do art. 57, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93, circunstâncias que, pelo contrário, se impõem 

em nome do interesse público a partir do que se vislumbra nos autos. 

Orienta-se, ainda, que a finalização do processo de aditivação/prorrogação se dê pela publicação do 

instrumento na forma do Parágrafo Único, do art. 60, da Lei 8666/93, a fim de que se revista de 

eficácia. 

4— CONCLUSÃO 

Dessa forma, à luz do Direito aplicável à espécie e considerando notadamente as razões legais e de 

interesse público já amplamente deduzidas neste parecer, entende e opina esta Consultoria Jurídica 

do Município, salvo melhor juízo, favoravelmente e pela possibilidade de alteração contratual por 

Travessa Professora Helena, s/n, Centro - Santa Rita de Cássia — Bahia, CEP: 47.150-000. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA — BANIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ N" 13.880.711/0001-40 

via de aditivo na hipótese tratada (Pregão Presencial n2 025/2021 — Contrato n2 329/2021 — PA n9

263/2021), Para fazer constar ampliação do prazo de vigência do contrato alterando a sua 

execução e o regime iurídico da prestação, tudo mediante ato motivado da autoridade 
administrativa nos precisos termos da lei e de conformidade com a fundamentação supra, estando 
possibilitada a celebração de aditivo  . S.M.J. É o parecer. 

Santa Rita de Cássia (BA), 12 de julho de 2.022. 

Valter Luiz Sant'Ana, Adv. 
Consultor Jurídico 
OAB/BA n° &666 

Travessa Professora Helena, s/n, Centro - Santa Rita de Cássia — Bahia, CEP: 47.150-000. 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, .vin Centro de Santa Rita de Cássia-EA CEP: 47150W 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2021 

ASSUNTO: PRORROGAQÃO DO CONTRATO N°. 329/2021-IBDM MODERNIZAÇÃO, 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 10.442.698/0001-59. 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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° 329/2021, da empresa IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA, tendo em vista que a atuação da empresa é de fundamental 

importância e que os serviços têm sido prestados com qualidade, prestação de serviços de 

publicações dos atos administrativos e normativos no jornal de grande circulação, de forma a 

atender as necessidades deste Município e as Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, ouvidas a 

Comissão de Licitação e a Assessoria Jurídica deste Município, Autorizo a prorrogação 

pleiteada, que deverá ocorrer nas seguintes condições: 

a) Favorecido: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 10.442.698/0001-59, com sede na 
Alameda Salvador n°1057, Torre América, andar 6, sala 601, Caminho da Árvores, em 
Salvador/BA; 

b) Obieto: Prorrogação de prazo de vigência contratual de 19 de julho de 2022 para 30 de 
novembro de 2022 para continuidade da prestação de serviços na publicação dos atos 
administrativos no jornal de grande circulação, de forma a atender as necessidades do 
Município de Santa Rita de Cássia/BA; 

c) Formalização: Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato n° 329/2021, sendo que 
o prazo de vigência contratual passará a ser até 30/11/2022; 

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, 14 de julho de 2022. 
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JOSÉ BE ED 0-ROC A ARAGÃO 

«eito Municipal 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Melena, sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 —PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2021 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n". 329/2021 

Aditivo 03 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ N". 13.880.711/0001-40, com a sede na Travessa Professora helena. s/d, Centro, CEP: 47.150.000, em 
Santa Rita de Cássia (BA), inscrita no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, neste ato representado pelo Excelentissimo 
Pmfeitn, n Sr. José Benedito Rocha /Vagão, CRO 2652- BA. CPF n". 207.067.15349, e do outro lado, a empresa 
IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado. 
inscrito no CNPJ n" 10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador n° 1057, Torre América, andar 6, sala 
601, Caminho da Árvores, em Salvador BA, neste ato representado pelo senhor Kessio Fabrinni de Campos 
Monteiro, portador do CPF n° 0(0.694.695-13 e do RG n° 964063050 SSIVBA, formalizaram o Contrato de 
Prestação de Serviços tf. 329/2021, em 22 de setembro de 2021, tendo como objeto a prestação de serviços de 
publicações dos atos administrativos no jornal de grande circulação, de forma a atender as necessidades deste 
Município, nos turnos do Processo de Pregão Presencial n°. 025/2021, originado do Processo Administrativo n'. 
263/2021, contrato esse já objeto do Aditivo de Retificação e Ratificação n". 01, de 08 de dezembro de 2021, e do 
Aditivo de Retificação c Ratificação n°. 02, de 08 de abril de 2022, confomie justificativas constantes no presente 
Processo, têm justo e acordado neste ato alterar o presente Contrato conforme adiante se declara: 

Cláusula Primeira — PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO — Conforme 
justificativas constantes no presente Processo, o Município de Santa Rita de Cássia e o Contratado têm justo e 
acordado, neste ato, prorrogar a vigência do presente contrato, de 19 de julho de 2022 para 30 de novembro de 
2022. 

Assim sendo, o Município de Santa Rita de Cássia(BA) e o Contratado, declarando não haver interesse em alterar 
nenhuma outra Cláusula do presente Contrato, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, juntamente 
com as testemunhas que também o assinam, depois de lido e achado conforme, que se juntará ao Contrato, 
formando um todo (mico, indivisível e inseparável para todos os efeitos legais, retificando o Contrato nos termos 
aqui expressamente alterados e ratificando os demais termos do Contrato não expressamente alterados neste 
instrumento. 

Santa Rita de Cássia(BA), 14 de julho de 2022. 
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MUNICÍPIO, A DE CÁSSIA 
Josikenedito Roam ;Vagão 

1105Peteri  
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1BDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTISEZTTSA 
Kessio Fabrinni de Campos Monteiro 

Testemunhas

Nome 

2*i ,  Pribatt - , hr 

Nome 

CPI;  131 650. EsA.— 9 CPF  ).;0,2 

Identidade  I }. 76.2. 3_33 -O 'sse-sP Identidade 



OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

EXTRATO DE ADITIVO 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/000140 

Travessa ~moro 11.1ma Mi Cena da Sanes Rd* de Cdniad CCP 47 MOO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N", 261/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N'. 02512021 

EXTRATO DE ADITIVO 

Contrato n". 329,2021 - Lonfratanies: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÃSSIA(DA) c IDDM 
MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSGIJORTA LTDA, CX111 10.442.69/60001-59 Chem do 
Cotando, Connatação de anpresti especializada naná mesiação de serviços de publicações dos aios administrativos 
lio jornal de !mude circulação, de roma a atendei as necessidades deste Muidoipio; Valia total, RS 54000,00 
(eia:menta e quato mil reais); Vigência do Contraio: de 22M9/21 a 31/12/2021; Fonte de Recursos: 00- Recursos 
Ordindriob, Data do Gpitrate: 22 de setembro de 202 Assinam: José Benedito Rocha Araujo e kessio Fabrinni de 
Campos Mineiro, reqweiriamentc deli, Ibmicipie c pelo Contratado - EX1RATO 110 ADITIVO N" 01 - Aditivo 
de prorrogação de prado de vigência 03111111olai para melhor adequar a real necessidade do Munielpio, prorrogando ti 
prazo dc vigdncia contratos' deli de oiti/ombro de 2021 para 10 de abril de 2022. EXTRATO IX) ADITIVO N" 02 

Aditivo de prorrogação de prazo de vigência eu/drainai paru melhor adequar a real necessidade do Município, 
prorrogando o prazo de vigência coaluna) de 10 de abril de 2022 para 19 de julho de 2022. ~tonna artigo 57, 
indso II da Lei 8.466,93, EXTRATO DO ADITTVON.  03 - Aditivo de rmorrogacão de muro de vigencia contratual 
para melhor adequar a real necessidade do Município. prorrogando o prazo de vigência contraiu] de 19 de julho de 
2022 para 30 de noidanbro de 2022: Data do Aditivo: $dc didiembro de 2021; Assinam; José Benedito Rocha 
Arndt, e Keaçio Fahrinni de Campos Monteiro, nimecivannite peto Municipio e pelo Ciannundn 

Santa Rita de Cassini8AI, 14 de julho de 2022 

Eduardo Rodrigo R ibeim 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Certficaçâo lIVHFNAMD-FGN72WNN-VKJOXUCA-ONCGO3PK 
Versão eletrônica disponível em: hftp://doemorg.bnba/santardadecassia 

Documento assinado digitalmente confiarme Ml' no 2.200-212007 de 24/0812001,qUe institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - KP Brasil 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: '13.880.711/0001-44) 

Travessa Professora Helena, sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 263/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2021 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n". 329/2021 

Aditivo a". 03 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ No. 13.880.711/0001-40, com a sede na Travessa Professora Helena, sln", Centro, CEP: 47.150.000, em 
Santa Rita de Cassia (BA), inscrita no CNPJ N." 13.880.711/0001-40. neste ato representado pelo Excelentíssimo 
Prefeito, o Sr. José Benedito Rocha Aragito. CRO 2652 - BA. CPF n". 2071167.153-49, e do nutro lado, a empresa 
IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ n" 10.442.698/0001-59, com sede na Alameda Salvador n° 1.057, Torre América, andar 6, sala 
601, Cantinho da Árvores, em Salvador. BA, neste ato representado pelo senhor Kessio Fabriind de Campos 
Monteiro, portador do CPF n" 010.694.695-13 e do RG n" 964063050 SSP/BA, formalizaram o Contrato de 
Prestação de Serviços d. 329/2021, em 22 de setembro de 2021, tendo como objeto a prestação de serviços de 
publicações dos atos administrativos no jornal de grande circulação, de forma a atender as necessidades deste 
Município, nos termos do Processo de Pregão Presencial n". 025/2021, originado do Processo Administrativo n". 
263/2021, contrato esse já objeto do Aditivo de Retificação e Ratificação n". 01, de 08 de dezembro de 2021, e do 
Aditivo de Retificação e Ratificação n". 02, de 08 de abril de 2022, conforme justificativas constantes no presente 
Processo, têm justo e acordado neste ato alterar o presente Contrato conforme adiante se declara: 

Cláusula Primeira - PRORROGACÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO - Conforme 
justificativas constantes no presente Processo, o Município de Santa Rita de Cássia e o Contratado têm justo e 
acordado, neste ato, prorrogar a vigência do presente contrato, de 19 de julho de 2022 para 30 de novembro de 
2022. 

Assim sendo, o Municipio de Santa Rita de Cássia(BA) e o Contratado, declarando não haver interesse em alterar 
nenhuma outra Cláusula do presente Contrato, assinam o presente Tema) Aditivo, em 02 (duas) vias, juntamente 
com as testemunhas que também o assinam, depois de lido e achado conforme, que se juntará ao Contrato, 
formando um todo único, indivisível e inseparável para todos os efeitos legais, retificando o Contrato nos termos 
aqui expressamente alterados e ratificando os demais termos do Contrato não expressamente alterados neste 
instrumento. 

Santa Rita de Cassia(BA). 14 de julho de 2022. 
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MIJNIan S 1TA DE CÁSSIA 

José Benedito-Rocha Aragáo 

IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTÕRIA-ETETA 
Kessio Fabrimú de Campos Monteiro 

Testemunhas 

I ) 

Nome

CPF  AL3 5:J, 5-51 

Identidade  /I 7. fé," i -3.3 Q  SS F- 
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