ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ng 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
cNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2150 I 2L28
QUARTO TERMO ADTTtVO AO CONTRA
REF. PREGÃO PRESENCIAL N' OO2/2020

r

O DE FOR\ ECIMENTO 061/2020FOR-PMSS

()r.,AR]O Ir.rtNro ADITIVO AO CONTRATO 061/2020FOR-PMSS, CELEBRADO
I]N IRE A PRIJFEITURA MUNICIPAI, DE SOUTO SOARES E A EMPRESA JOELSON
II]IXEIRA DI SOUZA _ ME
CONSIDERANDO que o objeto do Contrato el(ontra-se em tàse de execuçâo e que permanecem os molivos ensejadores da celebração do
Contrato n'061/2020FOR-PMSS, que ora é aditiv.rdo;
CONSIDERANDO que o contrato fbra assinado c

rr

09,03 2(ll(,. c,)nl \cncimento em3l/1212020

CONSIDERANDO que o Aditivo nào trará preilí./os

à adnrin isrraçâo, o que representa a observância ao

princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamontários pam o
cumprimento da execução do Contrato:

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Ceral do Municipio que opina pola lcgalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrü entrc si, o QUARTO TEI.\I() ADIIIVO ao contrato

no

061/2020FOR-PMSS, Íirmado em 09/03/2020, com a Emprcsa

JOELSON TEIXEIRÁ DE SOUZA - ME, in:clita no ( Nl'j.l sob n" 05.,108.393/0001-90, com sede na Rodovia BA 122, Km 44, n' 712,
Centro, Souto SoareíBA, CEP: 46.990-000, cujo r)bieto e a Aquisição de Materiais de Construção constantes no LOTE 03, para manutenção
de praças, estabelecimentos públicos (escoias. Lnidades dc \aúde. etc...). de interesse de diversas Secretarias, desle Municipio, conforme
ane\o. medianle Cláusulas e condiçõc" seguint,.,,

CLÁUSULA PRI\IEIRA
Constitui objeto deste 4" Tcrmo Aditivo, de comurn acordo c. tcDdo em vista a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela
CONTRATADA, conforme a lei8666193 Art.65. Os çonlralo\ regidos porestaLei poderão ser alterados, com as devidas justiÍicativas, nos
seguintes casos:

A variaçào do lalor contratual para fazer liile ao rcaiu5re dc preços previsto no próprio contrato, as atualizaçôes, compensações ou
penalizaçôes financeiras decorrentes das con(lrçaes dc pa!.ilmento nele previstas, bem como o gmpenho do dotaçÕes orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor conigl(Lo. não carillreri/aÍn alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebraçào d. adilamenlo.
§ 80

PARAGRAFO PRIMEIRO - O contrato sofreri'r reajuste de preços do item (Cimento 50Kg), constante no lote 03 - Material de Construção,
conforme CLÁUSULA QUARTA, do contrato original no. 061/2020FOR-PMSS, passando o valor unitário do citado item a ser de R$ 33.00
(trinta e três reais), a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA
O presente termo aditivo se dá em virtude da neccs5idade do C()NIRA'l'ANTE, em dar continuidade a oxecução do fornecimento indicado no
contrato n" 06 l/2020FoR-PMSS.

CLÁIJSULÀ TERCEIRA
Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusào das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presenle instrumcnto em 03 (três) vias dg igual teor e form4 na presença das testemunhas infia
firmadas.
Souto Soares - B

l5 de Sctembro de 2020.
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GABINETE DO PREFEITO

§ãffi$,

Souto Soares, 15 de Setembro de 2020
Ofício no 02512020
Da: Prefeitura Municipal de Souto Soares

Ao. Setor de Licitação do MunicÍpio de Souto Soares
Assunto: solicitação (Majoração de preço)

Venho por meio deste, informar ao setor de licitação que analisando as notas
fiscais no (6057 e 715), do fornecedor Joelson Teixeira de Souza CNPJ
05.408.393/0001-90 referente ao pedido de majoração de preços proposto pelo mesmo,
foram identificados um reajuste de preço nos seguinte item: Cimento 50 kg.
Portanto com base nas informaçÕes acima citada e direcionado pelo Capítulo lll
lll AÉ. 650 da Lei 8666/93 o parecer desta controladoria é favorável a
aplicabilidade da majoração deste item no processo Pregão Presencial 0212020
Contrato 061/2020FOR-PMSS na proporção de 5,35% ficando a entrega do produto
com o seguinte valor: Cimento 50 kg R$ 33,00 atendendo assim os limites
estabelecidos no parágrafo 1o do Art. 65 da Lei 8666/93.

Seção

Aproveltamos o ensejo para manifestar nossos protestos de estima e apreço.
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CAIXA EC()NÔMICA FÉI I. IÀ1,

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

05,408.393/ooo1-90

Razão SocialgoELSoN

Endereço:

TEIXEIRA DE souzA ruE

RoD BA 122 KM 44 712 ColvloDo
46990-0u0

/

oUTRo LADo

/ souTo

SoARES

/

BA

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.

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

O

Validade:15/09 /2020 a 14/lO/2020

Certificação

Nú

mero : 202009 i 503

1

73 637 9347

06

Informação obtida em 15/09/2020 16:41:50

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. JosÉ sAMpAto
SOUTO SOARES
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N".78712020
Passada de acordo com o pêdido, do ta) Sr.(3)
Nomo

C,G,A

c.N.P.J.

JOELSON TEIXE]RA DE SOUZA

382

05.408.393/0001-90

End6rcço:
ROD ROD BR

122,KM44,712

Bâirro:
CENTRO

COI\4oDO

cÉP:

MunlcÍplo:

UF:

46990000

SOUTO SOARES

BA

CERTIFICO quê, veriÍicando em nossos registros, não consta$ débitos para a empresa supra citado, que impeçam a
expêdiçáo desta certidão ató a prosente data em nomê do contíibulnte acima idêntiÍicâdo, ressâlvândo 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 acêitação desta certidão está condicionada à ver ificagão dê sua autenticidade na lnternêt, nos endereços
Conforme código de controlo inforÍiado abaixo
Certidão emitida via internet em

Código dê Controlo da Certidão

20t08t2020
Coídão Vúlr& sló 18/11/2020

8256.7 87.20200820.N.59.7965

