ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ns 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2t50 I 2L28
PRII\IEIRO TERTIO ADITIVO AO CONTRÀTO DE FORNECI]\IENTO I I8/2O2OFOR-F}IS
REF. PREGÁO PRESENCIAL N" OII/2020
TERCEIRO TEITMO
I'IVO AO CONTRATO 06I /2O2OIOR.PN,1SS. CELI]I]RADO
^DI MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A EMPRESA YAGO
ENTRE A PREFEITURA
VIEIRA DELFANTÊ DE SOUSA EIRELI (ODONTOMEDICENTER)
CONSIDDRANDO que o objeto do Contrato ençontra-se em trse de cxecuçi1o c que pcrmanecem os motivos ensçjadores da celebraçâo
Contrato no I l8/2020FOR-FMS, que ora é aditivado;

c1o

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 06/08/2020, com vencimcnto em 3111212020
CONSIDERANDO que o Aditivo não tmrá prejuizos à administraçâo, o que representa

principio da economicidade;

a observância ao

CONSIDERÂNDO que a PREFEITURA MLTNICIPAL DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o
cumprimenlo da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Ceral do Município que opina pela legalidade do prescnte Termo
RESOLVEM celebrar entrc si, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato no I l8/2020FOR-FMS, firmado em 06/08/2020, com a Empresa
YACO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI (ODONTOMEDICENTER), CNPJ: 34.909.75310001-36, END: Av. Raimundo Bonilm.
275, Copirccê, Irecê/BA. CEP: 44.900-000, cujo objero é a.IQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BLOCO III, pam manutençào do
Hospital Municipal Jonival Lucas, Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme LOTE 08 (MATERIAL HOSPITALAR - BLOCO
Ill). conforme anexo. mediante Cláusulas e condiçÕes seguintes:
CLAUSTT

LÀ PRI IEIRA

Constitui objcto clcstc l'Termo Aditivo, de comum acordo 9, tondo em visla a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela
CONTRATADA, oorlformc a lci 8666/93 AÍt.65. Os contratos rcgidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justiÍicativas, nos
sgguintes casos:

I . unilateralmente pela Administração:
b) quando necessária a modificação do valor contratual em dccorrência de acréscimo ou diminuição quantitariva de seu objeto. nos limites
perrnitidos por csta Lei;

PAúGRAFO PRIMEIRO - O contmto sofrerá reajuste de preços devido ao acréscimo de 3o(trinta) unidades ao item 76(setenta e seis) do
Lote o8(oito) (Termômetro digital infravermelho sem contato), conforme CLÁUSULA QUARTA. do conhato original no. ll8/2020FORFMS, passando o ralor global a ser de RS 201.406,25 (duzentos e quatro mil quatrocentos e seis reais e vintc e cinco centavos), reajuste de
,1,2970 a

paíir da presente data.

CI,AI]SI]1,A SECI]NDÂ
O presrntc termo aditivo sc dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE. em dar c
contrato no I l8/2020FOR-FMS.

eçução do lbmecimerto indicado no

inuidad

CLÁUST]LA TEITCEIRA
fiÇam nrilntidas todas as demais cláusulas originais coln a inclusão das condiçõcs irciln0 es belecidas.

E por assim estarem açordes assinam o presente instrum§nto em 03 (três) vias de igu

teor e fo

cnça das tsstemunhas inÍia

0, na

firmadas.
Souto Soares - BA, 20 de Agoslo de 2020
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i'CDEP. -TUD]CiÁRiO
J1JSTIÇÀ DO TRABALTJO

CERTIDÀO NEGÀTIVA DE DEBITOS TRABÀLHISTAS
NOMe: ODONTOMEDICENTER LTDA (MATRIZ
CNPJ: 10. 950.411l0001-00
Certidão n": 70694618 / 2A20

E EILIAIS)

Expedlção: L2/05/2020, às 11:32:28
Va.lidade: 01 /17/2020 - 180 (cento e oitenta) d.ias, contados da data
de sua expedição,

Certifica-se que oDo§ToMEDICENTER LÍDÀ (llÀTRIz E FrLIÀIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o no 10.950.,111/0001-00, l{Ão coNsEÀ do Banco Naci-onal- de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2,440, de 7 de julho de 2011 , e
na ResoluÇão Administrativa n" l41O/2011, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atuafizados aLé 2 (dols) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a emprêsa em relação
a todos os seus e stabele c imentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent j-cidade no porta.l- do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet

(http:

/ /www

.

tst. j us . br)

.

Certidão emitida gratuitamente.
r}IrpRuÀÇÃo rMPoRfÀÀlTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifi-cação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabal-ho quanto às obrigaçÕes
estabel-ecidas êm sentença condenatórj-a transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
a honorários, a custas, a
recofhímentos previdenciários,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante ô Ministerio PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conci.l-iaÇâo Prévla.

MINISTÉRIO DA FAZENOA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

ü

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATÍVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNÁO

Nome: ODONTOMEDICENTER LTDA
CNPJ: 1 0.950.411/0001.00

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos âdministrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 15í da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para Íns de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda náo vencidos; e
2. náo constam inscrições em Dívidâ Ativa da Uniáo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).
Conforme disposlo nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos êfeitos da ceÍtidão
negativa.
Estâ certidáo é válida para o estabelecimento mâtriz e suas Ílliais e, no caso de ente Íederâtivo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração djreta a ele vinculados. Refere-se à situagão 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 daLei n' 8.212, de 24 de.iulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wwwpgÍn.gov.br>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no í.751, de 2l'1012014
Emilida às 08:55:50 do dia 1610512020 <horâ e data de Brasília>.
Válida até 1211112O2O.
Código de controle da certidão: B04E.D46F.4EG7.8FFC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 05/08/2020 l4:25

SECRETARIA DA FAZENDÂ

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)
(Emitida para os eÍeitos dos aís. 113 ê í í/t da Lei 3.956 de íí de dezembro de í98í -Códlgo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidáo N'r 2020223A7 50
RAzÁo soctaL

ODONIOMEDICENTI]R I,'TDA
rNscRtÇÀo ESÍaDuaL

CNPJ

083388.t39

10.950.41I /0001-00

Fica certiÍicado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativâs aos tributos administrados por esla SecretaÍia, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestândo à
prêsente certidão Positiva o êÍeito de Negaliva:
Processo(i) AdrDinistrativo(s) Fiscal(is): ICMS
800000.05

14l1

8-0

-

lnicial/PARCELAMEN'|O

800000.0515/l

lt-7 -

Inicial/? .{RCELAMENTO

Esta ceÍtidão engloba os débitos referenles a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Dívida Ativa, de competência da ProcuradoÍia Geraldo Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da
Bahia cobraÍ quaisquer oúros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 0908/2020, conÍorme Portaria

no

918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emlssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTÉRNET, NO ENDEREçO http://www.sefaz.ba.gov.br
Válida com a apresentação conjunta do cartáo original de inscriçáo no CPF ou no oNPJ da
Secretâria da Receita Fedêral do Ministério da Fazenda.
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Cerfificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

10.950.411/OOO1-OO

Razão SocieloDoNToMEDIcENÍER LTDA ME
ENdCTCçO: AV CARAIBAS 165 / CENTRO,i TRECE /

BA

/

449OO.OOO

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: 09/08 / 2O2O a

07 / 09 /

2020

Certificação Número: 2020080903051678367809
Informação obtida em 17lO8/2020 09:52:53

A

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa:

www.caixa.gov.br
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MUNlCíPIO

DE

IRECÊ

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data lmpressáo: 06107 12020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N"

0000Í994/2020

Emissão: 0610?12020
Validade:

041'10l2O2O

ODONIOMED'CENTER LTDA . ME

CGA: 000.002.556/001 -41
CNPJ: 10.950.411/0001-00
CNAE:4641-3/01
AVN CARAIBAS

,

165

coMERCIO
CEATIRO

4.q0,GOOO-IRECÊ,BA

EIU CUMPRIVENTO AO DESPACHO EXARADO EtV PET|ÇAO PROTOCOLADA
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA IMUNICIPAL
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS OUE VENHAIU A SER APURADAS,
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, OUE, MANDANDO REVER OS
REGTSTROS DA DÍVtDA ATTVA |NSCR|TA NESTA REPARTTÇÃO, VERTF|COU-SE
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA
CONSTAR. DETERTúINEI OUE FOSSE EXTRAIDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS TVUNICIPAIS.
OUALOUER RASURA OU EIVENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO
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Emissor VlÂ WE8

br

Valida

tI

CGA:

000.002.556/001-41

05i 0E/2020

004364208

PODER JUDICIARIO

&

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
coNcoRDATA, FALÊNCA, RECUPERAÇÃO JUD|C|AL

E

EXTRAJUDICIAL.lO GRAU

cE RÍ' DÀ O t'l!:

A

oo4 3 6

I 20

I

autenticidade desta certidão poderá

(http://esai.§ba jus.bÍ/sco/abrirCoíterencia,do).

FOLHA:

ser confiÍmada

pêla

intemel

no 3it6 do

Tribunal

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cÍveis do Estado
anteriores a data

de

d6

da

'l

/1

Justiça

Bahia,

05lOBl2O2O, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

ODONTOMEDICENTER LTDA ME, portador do CNPJ: í 0.950./11í/000í
CARAíBAS N'165, TERREO, CENTRO, CEP: /í4900{OO,

{0,

estabelecida na AVENID

Os dados inÍormados são de responsabilidâde do solicitante, devendo a litularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(ünte) anos.
Certifico Íinalmente que esta certidão é sem custas.
Esta ceÍtidão foi emitida pelâ intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissáo. Após
esta dala será necessária a emissáo de uma nova certidáo,

Salvador, quarta-feira, 5 dê agosto de 2020

PEDIDO N':

004364208
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