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PREGÃO PRESENCIAL N°043/2017 

TERMO DE CONTRATO N°21512017 

TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
215/2017, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE MALHADA — BAHIA E A 
EMPRESA, JC DIGITALIZAÇÕES E 
ASSESSORIA LTDA - ME. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALHADA, BANIA, entidade de Direito Público Interno, com 

sede à Praça Santa Cruz, SM, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46440-000, inscrita no 

CNPJ sob n.° 14.10-5.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR 

LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial â Rua Daniel Farias, 

S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-

BA, CPF/MF N9269.951.665-15; 

CONTRATADA: J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA — ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede à Rua Orlando Alves da Silva, N° 54, Santa Rita, Caetité — Bahia, 

CEP 46400-000, inscrita no CNPJ/MF sob N.° 17.282.034/0001-19, representada neste pelo 

seu titular o Sc(°) CLECIO DANTAS DE ALMEIDA, sócio, portador da cédula de identidade n.° 

1270835025, SSP-BA, CPF N.° . 033.224.635-32, residente e domiciliado à Rua 12 de Outubro, 

ri° 76, Bairro Santa Rita, Caetité - Bahia, CEP. 46.400-000. 

Considerando a permissão legal presente na Lei Federal 8.666/93; 

Considerando, ainda, que o contrato ora aditado é oriundo de Processo Administrativo, n° 

117/2017, fundamentado na Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° lei 8.666/93, fica 

consignado o que se segue; 

Considerando a necessidade de ampliação no prazo do contrato n.° 215/2017, ora aditado, 

visando atender a uma demanda imprevista, inadiável e que atenda ao interesse público; 
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Considerando, que a CONTRATADA cumpriu com suas obrigações constantes no Contrato n° 

215/2017, não constando nada que desabone sua conduta; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

presente terno aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 

em 31 de Julho de 2017, nos termos previstos do Contrato original de n°21512017. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, ou seja, até 

01-08-2019 (primeiro de agosto de dois mil e dezenove), contados a partir de 31-07-2018 (trinta 

e um de julho de dois mil e dezoito), firmado entre as partes acima qualificadas, na forma do art. 

57, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO ~ES 

valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas â prorrogação do contrato, o 

valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais 

iguais de R$ 3.500,00 (trás mil e quinhentos reais), conforme especificado no ANEXO I, 

mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente. 

pukusuus, QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes do presente termo serão efetuadas a conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 202- SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO; 

ATIVIDADE / PROJETO 2.006- GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 

ELEMENTO DESPESA 33.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA; 

ELA QUINTA-DO FUNDAMENTO LEGAL 
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O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57 Inciso II, da Lei n.° 

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA— DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas, permanecendo inalteradas, as demais clausulas e condições estabelecidas 

na respectiva contratação, que ora se adita. 

Fica eleito o Foro de Cadnhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste instrumento, renunciando as partes a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo 

lavrado em 02 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, 

e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais. 

Malhada — Bahia, 11 de Julho de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

PIPREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

. e 	11 t ASSESSORIA LTDA-ME 

VS.44 Ente ~Ma 

11 	.03410001 .19 

CLECIO DAN 	 DA  

RG. n.° 1270835025, SSP-BA, CPF N.°. 033.224.635-32 

P/ J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA — ME 

CNPJ/MF sob N.° 17.282.034/0001-19 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

IJJb 

	

	 Juciara Lima doe Santos 
Secretária Administrativo 

	
Mel 217134 
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PREGÃO PRESENCIAL N2  043/2017 

CONTRATO N2  215/2017 

ANEXO I - PROPOSTA FINANCEIRA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUART. VALOR TOTAL R$ 
(Ws) 

VALOR TOTAL 
R$ (12 MESES) 

01 

Prestação 	de 	serviços 	de 	consultoria 	técnica 

especializada 	na alimentação e supervisão do 

Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do 

MÊS 12 3.500,00 92.000,00 

Tribunal de Contas dos municípios do Estado da 

Bahia, para este município de Malhada — Bahia. 

42.000,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE ANUAL PARA 12 (DOZE) MESES: R$: 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL 
REAIS) 

CLE 	DANTAS DE ALMEIDA 

RG. n.° 1270835025, SSP-BA, CPF N.° 033.224.635-32 

J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA — ME 
CNPJ/MF sob N.° 17.282.034/0001-19 

CONTRATADA 
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CONTRATO N2215/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, entidade de Direito Público interno, com sede à Praça Santa Cruz, 5/n, 

Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNP.] sob n.0 14.105.217/0001-70, neste ato 

representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua 

Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de Malhada, estado da Bahia, portador da cédula de Identidade n.2  03909160, 

SSP-BA, CPF/MF N.2 269.951.665-15, no uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas 

simplesmente CONTRATANTE, do outro lado, a Empresa 1C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LIDA -ME, pessoa Juddlca 

de direito privado, com sede à Rua Orlando Alves da Silva, Ne 54, Santa Rita, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, Inscrita 

no CNP1/MF sob N.2 17.282.034/0001-19, representada neste pelo seu titular o Sr.() CLECIO DANTAS DE ALMEIDA, 

sócio, portador da cédula de identidade n.2 1270835025, SSP-BA, CPF N.2 . 033.224.635-32, residente e domiciliado à 

Rua 12 de Outubro, n2 76, Bairro Santa Rita, Caetitê - Bahia, CEP. 46.400-000, adiante denominada CONTRATADA, 

perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 

Processo Administrativo n.2  117/2017, parecer do Procurador e que se regerá pelo disposto na Lei Federai n.2. 

8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo 

parte integrante, independente de transcrição, os documentos: seguem: 

Edital Pregão Presencial N. 043/2017 

Proposta apresentada pela CONTRATADA em 26/07/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica especializada na alimentação e 

supervisão do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do Tribunal de Contas dos municípios do Estado da 

Bahia, para este municipto de Malhada - Bahia, conforme especificado e quantificado no Anexo deste Edital, sob o 

regime de empreitada por menor preço global por lote, conforme Edital do Pregão Presencial N2. 043/2017 e seus 

anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço Global por nem, conforme Planilha Orçamentária de 

Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão Presencial IV 043/2017 e seus Anexos, que 

a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal NI 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações 

introduzidas pela Lei Federai Ir 8.883/94. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1 - A empresa vencedora dará inicio à entrega dos materiais/serviços, objeto da presente contrafação, em até 05 

(cinco) dias, após a assinatura do Contrato. 

32- O prazo de vigência do contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, com eficácia após a 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo Início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e Incluir o ultimo. 

3.3 - A critério do CONTRATANTE e com a anuência do CONTRATADO, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos periodos, mediante termo aditivo, ate o limite de 60 (sessenta) meses. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-00 
CNPJ no. 14.105.217/0001-70 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

ATIVIDADE / PROJETO 
102 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO: 

2.006- GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 
ELEMENTO DESPESA 3.33.9.02.9.0.0 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 1URIDICA; 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - O valor global total para a presente contratação de R$ 41.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), de acordo com 

a proposta de preços apresentada pela Contratada, e que passa a ser parte Integrante do presente Contrato, 
independentemente de transcrição, conforme especificado nos Itens abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 005 SERVIÇOS UNO QUART. VALOR TOTAL R$ 
(MÊS) 

VALOR TOTAL R$ 

(12 MESES) 

01 

Prestação 	de 	serviços 	de 	consultoria 	técnica 
especializada 	na 	alimentação 	e 	supervisão 	do 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do 

Tribunal de Contas dos municípios do Estado da 

Bahia, para este municiplo de Malhada - Bahia. NOS 12 3300,00 42.000,00 

42-A execução dos serviços será custeada pela Dotação Orçamen ária, relativos ao exercício de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA - FATURAMENTO 

5.1 - Na nota fiscal/fatura a Contratada deverá discriminar, seus respectivos valores, além dos demais elementos 
habituais fiscais e legais; 

5.2 - Por ocasião da entrega do material/serviços, este deverá estar acompanhado do competente documento fiscal 
citado no item 5.1; 

5.3 - Verificada qualquer Irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução e solicitada outra 

nota fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento 
proporcionalmente à sua regularização. 

CLÁUSULA SEXTA- PAGAMENTOS 

5.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, até 20 (vinte) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a 

execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado, tudo na forma da entrega 
parcelada do produto e do cronograma de desembolso. 

5.2 -A Prefeitura Municipal de Malhada deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente; 

6.3 - Para os casos de rejeição dos serviços, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento previsto no 
kern 6.1 acima proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do 
pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Malhada. 

6.0 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "SIMPLES" (Lei na 9.317/96), não serão feitas as retenções de que 
tratam as citadas Instruções normativas, ficando a CONTRATADA nesse caso obrigada a apresentar declaração, na 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
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forma do Anexo IV da instrução Normativa SRF na 480, de 15/12/2009, em duas vias, assinadas pelo seu representante 
legal. 

6.5 A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, será feita previamente a cada pagamento, 

devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efetivo pagamento a ela condicionado. 

6.6 A PREFEITURA fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços 

forneddos, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas, 

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE 

7.1 -Os preços serão os constantes na proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, não cabendo reajuste. 

6 ÚNICO - As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, acorrerão através de processo 

fundamentado e que comprove a alteração dos custos por melo de documentação a ser analisada pelo representante 

da Prefeitura e deve ter por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, conforme segue: 

Anualmente pelo IGP-M, acumulado do período; 

Aumento de impostos e taxas estabelecidas por Lei; 

Acordo ou dissídio coletivo da categoria 

CLAUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

A Contratada deverá estar apta a fornecer os serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 

Se a execução dos serviços não corresponder às especificações exigidas, este será cancelado, aplicando-se as 
penalidades cablvels. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são 
obrigações do CONTRATADO: 

9.1.1 - Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

9.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais 
empregados, a critério da Administração. 

9.1.3 - Prestar os serviços na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

9.1.4 -Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 
Município ou a terceiros. 

9.1.5 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos equipamentos locados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 

9.1.6 - Apresentar à CONTRATANTE, quando for o casa, a relação nominal dos empregados que farão parte da 

equipe que participará direta ou indiretamente da execução dos serviços, os quais devem estar devidamente 
Identificados por melo de crachá ou outra forma de identificação. 

9.1.7 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação especifica, cuja inadimplancia não transfere responsabilidade à Administração. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP 46.440-000 
CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
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9.1.8 — Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, Inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

11.9 — Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

serviços. 9.1.10 — Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

11.11 — Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.1.12 — Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente. as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

/1.13 — Arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto Inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum das eventos arrolados nos incisos do § ledo Art. 57 da Lei nr 

8.666, de 1993. 

9.1.14 — Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

lu. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são 

obrigações do CONTRATANTE: 

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta: 

111.2 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato, efetuando as retenções 

tributárias devidas sobre o valor da fatura do CONTRATADO; 

10.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos/serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

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

competente Para as providências cabíveis; 

10.1.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições. falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando prazo para a sua correção; 

10.1.5 impedir que terceiros realizem o fornecimento dos produtos objeto desta licitação; 

10.1.6 Atestar as faturas correspondentes, P ar intermédio de servidor competente; 

10.2. A Prefeitura Municipal de Malhada não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — PENALIDADES 

11.1 — O não cumprimento dos prazos de entrega/reposição constantes no presente instrumento e ainda a prática de 

qualquer transgressão das suas condições sujeitarão a Contratada às seguintes sanções: 

a —Advertência por escrito; 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
CNPJ n*. 14.105.217/0001-70 
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b - Multa de 0,5% (melo por cento) Por dia de atraso em qualquer entrega/reposição do material, aplicado ao valor 

total do contrato, para o respectivo item, até o limite de 5% (cinco por cento) desse mesmo valor; 

c - Multa de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor total do Item do contrato, para qualquer transgressão 

cometida que não seja atraso na entrega do material; 

d - Rescisão unilateral do contrato pela Prefeitura Municipal de Malhada e suspensão temporária da Contratada de 

participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Malhada par prazo não superior 

a 02 (dois) anos, no caso de ser excedido o limite de 5% (cinco por cento) estabelecido na letra b. 

11.2 - As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da Contratada na 

respectivo processa no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, conforme determina o art. 87, parágrafo 29, da Lei 8,666/93. 

11.3 -As muitas previstas. Poderão ser descontadas das faturas a serem pagas à Contratada. 

11.4 -O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a Contratada às demais sanções previstas nos 

arts. 86 e 97 da Lei 8.666/93, com suas alterações. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

12.1 -A Prefeitura Municipal de Malhada poderá rescindir o presente Instrumento nas hipóteses previstas nos arts. 78 

e 79 da Lei 8.566/93 no que couber, alem das previstas no respectivo edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1-A Contratada tem pleno conhecimento de todos os Itens e anexos expressos no respectiva Pregão Presencial nr. 

043/2017, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto obrigatoriedade de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo como art. 55, Inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações; 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato reger-se-á pelas Leis Federais 8.666/93, 

10.520/02, 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DA VEICULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: O presente contrato é celebrado com 

licitação pregão presencial rrt 043/2017. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DA ALTERAÇÃO 

16.1 - Este Contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lel na 8.666/93, ser alterado por melo de Termos Aditivos. 
objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

16.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nos parágrafos 19 e 22 do art. 65 da Lei 

na 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 

16.3 - No caso de necessidade de se realizar supressões no presente Contrato, a CONTRATADA deverá ser comunicada 

formalmente pela CONTRATANTE com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo servidor Sr9 Phueblo Ferreira de Almeida, Matrícula 
N2. 216688 o qual em conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e 

execução do Contrato. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 s‘j  
CNPJ no. 14.105.217/0001-70 
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§ 12. Caberá ao gastar de contrato o acompanhamento do cumprimento das obrigações por parte do CONTRATADO. 

§ 29. No desempenho de suas atividades é assegurado ao Órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do 

presente ajuste em todos os termos e condições. 

§ 39. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lei e as 

disposições do presente Contrato. 

17.2 - 0 Contratante, poderá rejeitar, no todo ou em parte, as serviços prestados, se em desacordo com o Contrato. 

17,3 - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Adjudicatária, sem ónus para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — FORO 

18.1 — Fica eleito o foro da comarca de Carinhanha, com expressa renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que 

seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento 

de custas judiciais e honorários advocatfclos que forem arbitrados. 

E. por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, aplicando-se a este contrato os dispositivos da 

legislação vigente. 

Malhada — Bahia, 31 de Julho de 2017. 

VALDEMAR LACERDA SIL A FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

CLECIO DRfSTAS DE ALMEIDA 

RG.n.9 1270835025, SSP-BA, CPF N.9.033.224.635-32 

P/ 1 C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA— ME 

CNIWILIF sob N. 17.282.034/0001-19 

CONTRATADA 

TESTEP11N7S: 

Éatih 	rt2  
CPF NR 

(9(9.11Ç- g3S" -110  
CPF N.4 

o3i I49, 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46,440-000 
CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
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15/04/2018 

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

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

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

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

Esta certidão ê valida 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 â 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°8212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° i 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:03:09 do dia 15/04/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/10/2018. 
Código de controle da certidão: 7751.AC3A.E306.F25A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

RAZÃO SOCIAL 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXYJ4XXXXX3 

19.282.034/0001-19 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 17/05/2018 15:43 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20181166296 

Fica certificado que não constam, ate a presente data, pendéncias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurldica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexisténda de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 17/05/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegati a ipt 



Nome 
J C DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA - 

ME 

CPF/C.N.P.J 
17 282 034/0001-19 

C.G.A da Empresa 
320665 

Endereço: 

RUA ORLANDO ALVES DA SILVA 54 

Bairro: CEP: Município: UF: 
SANTA RITA 46400000 CAETITÉ BA 

11 11 111111 11111 11111 11111 111 II 111 111 111 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N°. 385/2018 

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

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a 
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da 
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade 
administrativa. 

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços 
www.caetite.ba.gov.br. 
Conforme código de controle informado abaixo. 

Certidão emitida via Internet em: 	 Código de Controle da Certidão: 
19/04/2018 	 22156.385.20180419.596.20892 

11111)1 i ii i 	1 c11 



11/07/2018 	 https//wmv.sitge.caixa.gov.br/Empresa/CrfiCtf/FgeOFSImprimirPapelasp  

IMPRIMIR VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17282034/0001-19 
Razão Social: 1 C DIGITALIZACOES E ASSESSORIA LTDA ME 
Nome Fantasia:) C DIGITALIZACAO 
Endereço: 	RUA ORLANDO ALVES DA SILVA 54 / SANTA RITA / CAETITE / BA / 

46400-000 

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

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

Validade: 02/07/2018 a 31/07/2018 

Certificação Número: 2018070203175127705790 

Informação obtida em 11/07/2018, às 11:17:57. 

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

https://www.siMetaBa.govbr/Empresa/Cd/CrI/FgeCFSImprirrirPapelasp 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

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

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

Certifica-se que J C DIGITALIZACORS E ASSESSORIA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

17.282.034/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: endtatdt.jus.br  
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CONTRATOS 

PREFEITURA OU_ na a a n1Tcs a 
R Ca r)CZ• tria13.41-1-40 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 043/2017 

TERMO DE CONTRATO Ng 215/2017 

TERMO ADITIVO N9  001 AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
215/2017, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE MALHADA — BANIA E A 
EMPRESA, JC DIGITALIZAÇÕES E 
ASSESSORIA LTDA ME. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALHADA, BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com 

sede a Praça Santa Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no 

CNPJ sob n.° 14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR 

LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereço residencial â Rua Daniel Farias, 

S/N. Centro, nesta cidade de Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-

BA, CPF/MF N.269.951.665-15; 

CONTRATADA: J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA — ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede a Rua Orlando Alves da Silva, N° 54, Santa Rita, Caetité — Bahia, 

CEP 46.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob N.° 17,282.034/0001-19, representada neste pelo 

seu titular o Sr.() CLECIO DANTAS DE ALMEIDA, sócio, portador da cédula de identidade n.° 

1270835025. SSP-BA. CPF N.° .033.224.635-32, residente e domiciliado â Rua 12 de Outubro, 

n°76, Bairro Santa Rita, Caetité - Bahia, CEP. 46.400-000. 

Considerando a permissão legal presente na Lei Federal 8.666/93; 

Considerando, ainda, que o contrato ora aditado é oriundo de Processo Administrativo, n0  

117/2017, fundamentado na Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° lei 8.666/93, fica 

consignado o que se segue; 

Considerando a necessidade de ampliação no prazo do contrato n.° 215/2017, ora aditado, 

visando atender a uma demanda imprevista, inadiável e que atenda ao interesse afico; 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bailia Processamento e Codificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao sue hfips:tretwportaldeassinaturas.comDr:443 e utilize o ctitilgo 4CO2-A686-033A-9750. 
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Considerando, que a CONTRATADA cumpriu com suas obrigações constantes no Contrato n° 

215/2017, não constando nada que desabone sua conduta; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 

em 31 de Julho de 2017, nos termos previstos do Contrato original de n° 215/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DA PRORROGAÇÃO 

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, ou seja, ato 

01-08-2019 (primeiro de agosto de dois mil e dezenove), contados a partir de 31-07-2018 (trinta 

e um de julho de dois mil e dezoito), firmado entre as partes acima qualificadas, na forma do art. 

57, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a prorrogação do contrato, o 

valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais 

e iguais de RE 1500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme especificado no ANEXO I, 

mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes do presente termo serão efetuadas a conta dos seguintes recursos 

financeiros: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 202- SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO; 

ATIVIDADE! PROJETO 2.000- GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 

ELEMENTO DESPESA 33.50.39.02.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA; 

CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para vedEcar as assinaturas vá ao sito https://~portaldeassinaturassorn.bn443 e utilize o código 4CO2-A686-033A-97513. 
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O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57 Inciso II, da Lei n.0  

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas, permanecendo inalteradas, as demais clausulas e condições estabelecidas 

na respectiva contratação, que ara se adita. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Carinhanha, Estado da Bebia. que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste instrumento, renunciando as panes a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo 

lavrado em 02 (duas) cópias de Igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, 

e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais. 

Malhada - Bahia, 11 de Julho de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 

CLECIO DANTAS DE ALMEIDA 

RG. n4 1270835025, SSP-BA, CPF N.9. 033.224.635-32 

P1.) C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA- ME 

CNPJ/MF sob N.° 17.282.034/0001-19 

CONTRATADA 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassInaturas.com.br:443  e utilize o código 4CO2-A686-033A-9750. 
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TESTEMUNHAS: 

        

        

      

Juciara Lima dos Santos 
SIOU/ 	atar ta Administrativa 

Met 217134 

      

 

C 	011-141/5 TrA SV  9 

2) 	 

CPF 

 

   

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao sito https://www.portaldeassinatUras.combr443  e utilize o código 4CO2-A686-D33A-975D. 
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PREGÃO PRESENCIAL Ne 043/2017 

CONTRATO Ns 215/2011 

ANEXO - PROPOSTA FINANCEIRA 

ITEM ESPECIFICAÇÃOaosSERVIÇOS UNI) QUANT. VALORTOTAL R$ 
OAESI 

VALOR TOTAL 
R$ 112 MESES) 

01 

Prestação 	de 	serviços 	de 	consultoria 	tacnica 
especializada 	na alimentação 	e 	supervisão do 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA do 

Tribunal de Contas dos munis:pios do Estado da 
Bahia, para este município de Malhada - Sabia. mEs 12 1500,00 42.000,00 

42.000,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE ANUAL PARA 12 (DOZE) MESES: Ri: 42.00000 (QUARENTA E DOIS MIL 
REAIS) 

CLECIO DANTAS DE ALMEIDA 
Ra n.° 1270835025, SSP-BA, CPF N.11 033224.635-32 
P/ J C DIG(TALIZACCIES E ASSESSORIA LTDA — ME 

CNPJ/MF sob N.2 17282.034/0801-19 
CONTRATADA 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletronicos. 
Para verificar as assinaturas vã aia site https:/AvvoshoodaldeasSinalUras.com.br:443  e utilize o código 4CO2-A686-033A-9750. 
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