ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNtctPAL DE ESUCAçÃO DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-21,50 I 2L28
TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 099/2O2OFOR-FME
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" Ol0/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2O2OFOR-FME,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MLINICIPAL DE SOUTO SOARES
E A EMPRESA MAIARA ALVES DE OLIVEIRA _ ME.
CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução

e que permanecem os

motivos ensejadores da

celebração do Contrato no 099/2020FOR-FME, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 1510712020, com vencimento em 3 1/1212020;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração. o que representa a observância ao princípio

da

economicidade;

CONSIDERANDO que

a PREFEITURA

MLTNICIPAL DE SOUTO SOARES possui

a

integralidade dos recursos

orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do MunicÍpio que opina pela Iegalidade do presente
Termo.

o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato n' 099/2020FOR-FME, firmado enr
MAIARA ALVES DE OLMIRA - ME, inscrita no CNPJ: 23.705.995/0001-91, Praça Dr.
Otto Alencar, s/n, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto e a AQUISIÇÀO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS, para compor cardápio da Merenda Escolar das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, deste
RESOLVEM celebrar entre si,
l5l0'l12020, com a Empresa

Município de Souto Soares/BA, para o ano Ietivo de 2020, conforme anexo, mediante Cláusulas

e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto deste 3o Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, no
fomecimento dos materiais pela CONTRATADA, conforme a lei 8666/93 Art. 65, inciso [, alínea b, que reza: Os contratos
regidos por esta Lei poderâo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos;
I - unilateralmente pela Administração
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O conúato sofrerá aditamento do valor contratado, em virtude do acréscimo quantitativo dos
itens descritos abaixo, conespondente aos itens 19 e 34 - Merenda Escolar, ficando o yalor total a ser aditivado de R$
39.013,90 (Íinta e nove mil, treze reais e noventa centavos), que corresponde a aproximadamente 12,34%o (doze vírgula
trinta e quatro por cento) do valor global do contrato de fornecimento de

ITEM
01

02

no

ESCRrÇÃO
FEIJAO CARIOQUINHA

QUANT
2.2t0

KC

OLEO DE SOJA

2.680

UND

D

099/2020FOR-FME.

VL. UNT

UND

VL. TOTAL

RS 8,91
RS 7,21

TOTAL

RS 19.691,10
R$ 19.322,80
RS 39.0t 3,90

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do
fomecimento indicado no contrato no 099/202OFOR-FME.

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima

estabelecidas.
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E por assim estarem acordes assinam
testemunhas infia firmadas.

CEP

46.990-000

o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença

das

Souto Soares - BA, 08 de Setembro de 2020
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GOVERNO DO BSTADO DA BAHIA

Emissão: 03/09/2020 l6:00

SECRETARIA DA FAZI'NDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitlda para os efgitoe dos art8. íí3 e í14 da Lol 3.950 ds íí do dezembro de í98í . Código
Trlbutário do Estadq da Bahta)

Ceíidão No: 20202626001
RÀzÀo

so0^L

MAIARA ALVES DE OLIVEIRA
rNscRrçÁo ESTAoUAL

CNPJ

!
128.938.559

23.705.995/0001-91

Fica certificado que nâo constam, âté a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fÍsica ou juridica acima
identificâda, relativâs aos tributos administrados por esta Secr€tarja.

Esta certidâo engloba todos os seus estabelgcimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive og inscritos na DÍvida
Ativa, dê competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados postêriormênte.

Emitida em 03/09i2020, conforme Portaria no 9'18/99, ssndo válida por 60 diâs, contados a partir da data de sua
emissâo.

A AUTENTICIDADE DÉSTE OOCUMENTO POOE SER COMPROVADA NAs INSPETORIAS
FAZENOÁRtAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO httpr//www.sofaz.ba.gov.br

Válida com a apresenlaçâo conjunta do cartáo originalde inscnçâo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receila Federaldo l\,4inistêrio da Fazenda.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome; MAIARA ALVES DE OLIVEIRA
CNPJ: 23.705.995/0001 -91

o

a

e

Fazenda Nacional cobrar
direito de
inscrever quaisqusr dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Sgcretaria
Ressalvado

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 malriz 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 abrango inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verifisâçáo de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <httpJ/www.pgfn.gov.br>.
Cortidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBi PGFN
Emitida às 15:51:23 do dia 0310912020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 0210312021 .
Código de controle da certidão: F0E5.8606.7663.1841
Qualquer rasura ou emendâ invalidará este documento.

n' 1 .751, de 211012014

111

ConsuÍta Rsgularidado do Empregador

Voltar

'l

C,l'Xâ
CA]XA ECoInÔÀ4IÇA FÉ.1 IjR,.:.L

Certificado de Regutaridade
do FGTS - CRF

Inscrição:

23.705,99s/ooo 1-91

RAZão SociaI:IVIAIARA

EndereçO:

ALVES DE oLIVEIRÂ

PRACA OTO ALENCAR

/

CENTRO

/

SOUIO SOARÉS

/

BA

/

46990_000

A Caixâ Ec^onômica Federal, no uso da ut?iOr,ção que lhe confere
o Art.
7, da L.ei 8.036, de 11 de maio de 1990, certincà que, nesta data,
empresa acima identificada encontra-se em sltuação regutar peranté a
à
Fundo de Garantia do Tempo de Servíco - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou
un.argo, devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validader20/08 /2020 a tB/09/ZOZO

Certificação Número:

2O20OB2OO2O02Og173010O

Informação obtida em O3/09/ZOZO 1S:57:32

A

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

www,caixa,gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.brconsultacrf/pages/consultaEmpregador.lsÍ

I

'ágina 1de

:'11D Il

1

]{ 'r'.i:r 'l:'\iii.'i
llo 'i'fi.r:\!r\i,llo

,j J::l..r LJÁ

CERTIDÁO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRJABAIHISTAS
Nome: MAIÀRA ALVES DE OLIVEIRÀ (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23. 705. 995/0001-91,
Certidão no : 2L5'77642/2020

Expedição: 03/09/2020, às 15:49:05
Validadet 0L/03/2021 - 180 (cento e oítenta) diasf contados da data
de sua expedição.

Certif j-ca-se que MÀIARÀ ÀLVES DE OLÍvEIRÀ (MÀTRÍz E EILIÀIs),
j-nscrit.o (a) no CNPJ sob o no 23.?05.995/0001-91, NÃO CoNsEA do Banco
Nac ional- de Devedores Trabalhista§.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20Ll , e
na ResoJ"ução Administrativa no L47A/207L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estáo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedíÇão,
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reJ-ação
a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou f il-iaÍs.
À aceitaÇão desta certidâo condiciona-se à verificação de sua
autentj-cidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. j us . br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INEORMÀçÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhi stas constam os dados
neces sários à ident i frcaçâo das pes soas naturais e j urÍdicas
inadimplentes perante a rlustiÇa do Trabal,ho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em

acordos judicíais traba.l-histas/ inclusive no concernente aos
recofhimentos p revi denc i á r io s, a honorários, a custas / a
emolumentos ou a recolhj-mentos determinados em leii ou dêcorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Previa.
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