ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares
CNPJ

13.922.554/0001-98

-

Telêfax: (075) 3339-2t5O

I

-

Bahia, CEp 46.990-000
2L28

SEGUNDO I'ERI\TO ÁDI'I'IVO AO (]ON'T'RA'I O DE FOITNECIiVIENTO I 6.I/20I9FOR-P]VISS
IIEF. PREGÃO PRESENCIAL N' OI9/2OI9P}ISS

ADlflvo AO CONTRATO 064/20I9FOR-PMSS, CELEBRADO
ENTRE A PREFEITIJRA MUNICIPAI DE SOU]() SOARES E A EMPRESA IOVANE
MEDEIROS DOS ANJOS - ME
S|CUNDO TERMO

CONSIDERANDO quc o oLicto do Conlrato eDcoDtr-l-se etn lase de exeçuçào e quc permanecem os motivos ensejadores da celebração do
Contrato n" l6,l/20l9FOR-Pl\tSS. quc ora e adilivadol

CO\SIDERANDO'qu. o conlrato fora assinado

enr

0.1i

CONSIDERÂNDO que o Aditivo não trará prejuizos

à

07,/2019. collr vencinrenle ern 3111212020

adminislraçâo, o que representa a observância ao principio cia economicidade;

CONSIDERANDO que a PREFEITURA MLr),JICIPAL DE SOUTO SOARES possui â integralidade dos recursos orçamentilrios para

o

cumprimento da execução do Contrato:

CONSIDERA)iDO o quanto contklo ro pdreccr dil PÍoouradoria Geral do Mullicipio quc opina pela legalidade do presente Tcrnro
II.ESOI,VEM celebrar cntre si. o SEGLINDO IERIVIO ADITIVO ao contrato n! 164/20lgFOR-PMSS, Íirmado em 0.1/07/2019. com a Emples0
IOVANE NIf,DEIROS DOS ANJOS -LlE, inscütâ no CINPJ sob '05.088.835/0001-69. corn sedo à Rua Jussolino José de Souzü -16.
Distrito dc Llistaornr. CEP: 46.990-000. Souto Sourcs/BA. ouio obieto é o t'ornccimento de Materiais de Construçâo para nlanutenç.io dç
estabelecirnentos públicos (escolas, unidadcs dc saúde. ctc...). praças c ruas do Distrito de Cisterna e localidades ao seu cntomo, de interesse ds
diversas Secretarias como: Administração, Educação, Cultura e Turismo, Transporte. Obras e Urbanismo, Saúde e Assistência Social, deste

Município. rnediante Cláusulas e condições scguintes:

(]LÁUSL'LA PRI}IIIRÀ
Constitui objeto dcslc 2" ferlno Adilivo. dc cornunr âcordo e. tendo em vista a necessidade do CONTRAI'ANTE. nos serviços prestados pela
CONTRA'IADA. conlorme a lei 8666193 AÍt. 65. Os cortratos regidos por cstl Lei potleriio s9r altcrados, com as d§!idasjuslificalilas. nos
scguintcs casosi
§ 80 A variaçào do \'alor contratual para làzer laca ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizaçôes, compensaçõcs ou
penalizaçôes finarceiras deconentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçanlcnlaJias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caraçtgrizam alteração do nresmo, podendo ser registrirdos por simples apostila.

dispensando a celebração de aditamento.

01

Malerial dc Conslruçtro.
PARÁCRAf'O PRINIEtRO - O cortrato soiierá re0iuste de preços do item (Cinrento 50Kg), constante no lote
coDlormc CLÁUSt.lLA QUARI A. do sontràto original D". 164/201 gF OR-PMSS. passando o valor unitário do citado item a ser de R$ 33.15
(trinia e três rcais e quinze cenla\os). a paftiÍ da prcsente datí1.

CI-,\USUI,A SEGI-JNDÂ
O pÍesente termo aditivo se dá em virtudg da necassidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execuçào do fornecimento indicitclo no
contrato nô 164/20 I 9FOR-PMSS.

CLÁTISULA TERCEIRA
Fica,r mdntidas todxs as dcnlais cláusulas originitis com a ittclusâo das condiçÕes

ae

ima cstabelecidas.

E por assim estarem ncordcs assinat)t o presente instrumçnto cm 03 (três) vias dc iguit) teor e forrna, na presença dos testernunhas inÍia
tlrmadas
Souto Soârss -

l9 de Agosto de 2020.
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Prefeito i\lunicipal de Souto Soares
Contratrnte
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IOVANE §tEDIIROS DOS ANJOS -]I'IE
CNPJ n' 05.088.835/0001-69
Contrítndâ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ SAMPÀIO
SOUTO SOARES

BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS
N".744t2020
Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(")
Nomê

C.G.A

c.N.P.J.

IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS

54000044

05.088.835/000í-69

Endereço;
RUA JOSELINO JOSE DE SOUZA,

Bairro:
CISTERNA

45

TERREO

CEP:

Município:

UF

46990000

SOUTO SOARES

BA

CERTIFICO que, veriÍcando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contíbuinte acima identiÍcado, ressalvando o direito da
Fazenda Pública i,lunicipal 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 veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos endereços
Conforme código de controle informado abaixo.
Certidáo emitida via internet em:

Código de Conlrole dê Certidão

0310712020
ceridáo Vákâ sts: 01/10/2020
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DO TRÀBÀ]"HO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHISTÀS
Nome: IOVANE MEDEIROS DOS ÀN,JOS
(MATRIZ

E E]LIÀIS)

CNPJ: 05.088

.835/0001-69

Certidão n" z 63Al]lL / 202A
Expedição: LL/03/2020, às 1l:39:01
Vafidade: 06/09/2020 - 180 (cento e oitênta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif

ica-se

que

IOVÀNE MEDEIROS DOS ÀNJOS
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrj-to (a) no CNPJ sob o n"
0 5 . 0 8 8 . 8 3 5 / 0 0 01- 6 9 , NÃO CONSTÀ do Banco Nac.ionaI de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitj-da com base nô art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabafho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de ? de julho de 2071 , e
na Resoluçã.o Àdministrativa no L4'7A/20L1 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 atê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empr:esa em relação
a todos os seus e stabe.Iecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condj-ciona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /vrww. tst. jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORIdAÇÀO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifj.cação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentês perante a JustiÇa do Trabal-ho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
reco.Ihimentos previdenc i á rios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determi-nados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mj-nistério PúbIico do
Trabalho ou Comissáo de Conci.Iiação Prévla.

1AJO312020

t

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT|DÂO NEGATMA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA
DA UNÁO

Nome: IOVANE MEDÊIROS DOS ANJOS
CNPJ: 05.088.835/000169

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas dê

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcâdo que
não constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 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 Íederativo, 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 parágraÍo único do aí. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍcaçáo de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hüp://íb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bP.
Cêrtidão êmitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1 -751 , de 211012014.
Emitida às 16;41:57 do dia 1810312020 <hora e data de Brasília>.
Válida ãté 14logl2o20.
Código de controle da certidão: E9AF,3B 54.229D.9C25
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Enissão:

27 I 07 /2020 I 6 :3

SECRETARIÀ DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os eÍeitos dos arts. í13 e í1il da Lei 3.956 de 1t de dezembro de í981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Noi 202021 46694
R zÁo soctAL

IOVAM, MEDEIROS DOS ANJOS
tNscRtÇÃo ESÍaDUAL

CNFJ

057.657.E66

05.0t8.835/otx)1-69

Fica certiÍicado que náo constam, até a presente dala, pendências de responsabilidade da pessoa íisica ou jurídica acima
identiÍicada, relativas aos tdbutos administÍados por esta Secretaria.

Esta certidáo engloba todos os seus eslabelecimentos quanto à inexistência de débitos, indusive os inscÍtos na Diüda
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Eslado, ressâlvado o direito da Fazenda Públicâ do Eíado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emilida em 271O712020, confonne PoÍtaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, cont8dos a paÍti. da data de sua
êmtssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENÍO PODE SER CO PROVADA NAS INSPETORIAS
FAZÊNDÁRAs ou vlA INTERNET, No ENDEREÇo http:/trvww.sefaz.ba.gov,br

Válida ç.m a apresentaÉo conjunta do cartáo onginalde inscriÉa no CPF ou no CNPJ da
Secretâíâ da Receitâ Federaldo Ministério da Fazenda.

Págin" I de I

RclCcrtidaoNcgativa.rpt

6

Consulta Regularidade do Empregador

1310A12020'

íl

I

r

CÂIxA

CAIXÂ ÉCONÔMiiA FEtrERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

05.088.835/0001-69

RAZãO SOCiA]3IOVANE MEDEIROS DOS ANIOS
Endereço: RUA losELINo losE DE souzA 45

/

CISTERNA

/

SOUTo SoARES

/

BA

/

46990-000

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 identiflcada encontra-se em situação regular pêrante 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:28l07 /2o2o a 26/08/2020

CêÉificação Número: 2020072807572565481606
Informação obtida em L3/o8/2020 12:19:09

A

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

www.caixa.gov,br

httpsJ/consultá-6í.câixa-gov.br/consultací/pages/consuhaEmpregadorjsí
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