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CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro designado pelo Decreto Nº. 3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 27 de
setembro de 2021, a partir das 09:00 horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua Coronel Gugé, n.
150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma presencial, do tipo menor preço por lote. Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa(s)
especializada(s) em Telecomunicações que possua(m) outorga da Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, por LOTES, para prestação de serviços de: LOTE I: Serviços de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP – Serviço Móvel Pessoal) para o fornecimento de 130 (Cento e trinta) linhas móveis pós-pago, e o fornecimento de apenas os Chips, em conformidade com a Lei geral das Telecomunicações e demais normas
regulamentadoras emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. LOTE II: Serviços
de Telefonia Fixa Comutada – STFC por meio de linhas fixas nas modalidades: Fixo-Fixo e Fixo-Móvel
para chamadas Locais, Longa Distância Nacional e Internacional; CPCT – Central Privada de Comutação, em conformidade com a Lei geral das Telecomunicações e demais normas regulamentadoras emitidas
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e na forma consubstanciada nas cláusulas deste
Edital. LOTE III: Serviços de acesso à internet através de tecnologia determinística, conectado por meio
de fibra óptica, com link de velocidade dedicada de 200 (duzentos) Mbps, fornecimento de serviço de gerenciamento proativo na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Informações: Fone: (77) – 30869645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, a partir desta
publicação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, no setor denominado
Diretoria Administrativa e Financeira, 4º andar, sala 401, de segunda à quinta-feira em horário comercial,
e às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site www.camaravc.com.br. O presente certame reger-se-á
pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto Federal 3.555/2000, e demais
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

O Município de Caatiba/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02,
através do pregoeiro municipal, torna público o resultado e adjudicação da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 019/2021, cujo objeto é a Registro de preços para a contratação de pessoa física/jurídica visando a prestação de serviços de transporte diverso ‘complementar’ em atendimento as demandas das diversas
Secretarias deste Município. Realizado no dia 30/08/2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada na avenida Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade
de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a empresa: PORTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI;
CNPJ: 12.318.114/0001-63, nos lotes 01, 02, 03 e 04, com um valor global de R$ 347.000,00 ( trezentos e
quarenta e sete mil reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referida empresa. Caatiba-Bahia,
01/09/2021. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

Vitória da Conquista - BA, 01 de setembro de 2021.
______________________________________
Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021
O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de divisórias navais para atender
as demandas das Secretarias Municipais de Barra do Choça, conforme termo de referência. Data/Hora da
disputa 14/09/2021 às 09h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/
barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.
ba.gov.br. Barra do Choça, 30 de Agosto de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. Objeto: Fornecimento de grama sintética para o campo society no bairro Ouro
Verde, sede do Município. Conforme termo de referência. Data/Hora da disputa 14/09/2021 às 10h30min
horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco
do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 30 de
Agosto de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, cujo objeto é o Registro
de preços para a para a contratação de pessoa física/jurídica visando a prestação de serviços de transporte
diverso ‘complementar’ em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. Realizado
no dia 30/08/2021 às 09h30 min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada a Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba‐Ba. Tendo como vencedora a empresa:
PORTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI; CNPJ: 12.318.114/0001‐63, nos lotes 01, 02, 03 e 04,
com um valor global de R$ 347.000,00 ( trezentos e quarenta e sete mil reais). Ciente do cumprimento dos
trâmites das referidas leis. A prefeita homologa esse procedimento licitatório no dia 01/09//2021. Maria
Tania Ribeiro Sousa – Prefeita.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
ID nº 890837
O Pregoeiro Municipal designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados que a licitação/PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2021, objetivando o registro de preços para a
aquisição de cesta básica a serem distribuídas às famílias em maior vulnerabilidade social em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, prevista para o dia 14/09/2021
às 14h00min, fica suspenso o PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 16/09/2021 às 10h00min, por motivos
de recontagem de prazos mínimos legais devido a pontos facultativos e feriados. CACULÉ - BA, 01 de
setembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
O Pregoeiro Municipal designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados que a licitação/PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2021, objetivando o registro de preços para a
aquisição de sacolas plásticas em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, prevista para o dia 14/09/2021 às 10h30min, fica suspenso o PREGÃO PRESENCIAL para o dia 15/09/2021
às 10h00min, por motivos de recontagem de prazos mínimos legais devido a pontos facultativos e feriados.
CACULÉ - BA, 01 de setembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 081/2021.
A Comissão de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações,
ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 081/2021 – Objetivando a prestação de serviços na
realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às atividades de ensino, bem
como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferramentas digitais realizados vias Google
Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Lança-se o
Ato Formal para a contratação de WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de
direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais). Comissão de Licitação – 10 de agosto de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da
CPL.
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
081/2021.
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e
suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, torna público a Ratificação
do Ato da Dispensa de Licitação Nº 081/2021 – objetivando a prestação de serviços na realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às atividades de ensino, bem como a realização
de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferramentas digitais realizados vias Google Meet em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. O prefeito lança o Ato Formal para
a contratação de WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro
Santo Antônio, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), constante
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021, devendo ser celebrado o contrato
com: WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, às formalidades de direito público, na forma da
lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de
2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
081/2021.
O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico com suas
ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação n 081/2021 – Objeto: Prestação de serviços na
realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às atividades de ensino, bem
como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferramentas digitais realizados vias Google
Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Para a contratação de WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ sob o n° 41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo
Antônio, Caetité - BA. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as
medidas cabíveis, tendo em vista valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Caculé, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO 767/2021
DISPENSA Nº 081/2021
CANTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADO(A) –
WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ
sob o n° 41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio,
Caetité - BA. Objeto: Prestação de serviços na realização de 06 encontros de formação continuada como
suporte pedagógico às atividades de ensino, bem como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico
sobre ferramentas digitais realizados vias Google Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 081/2021. Ficando o valor global
estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Vigência 10/08/2021 à 31/12/2021. Caculé – Bahia,
10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 082/2021.
A Comissão de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, ADJUDICA o objeto da
Dispensa de Licitação Nº 082/2021 – Objetivando a confecção de brindes comemorativos e personalizados
em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município. Lança-se o Ato Formal para a
contratação de NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ sob o n° 42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro
Centro, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais).
Comissão de Licitação – 10 de agosto de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da CPL.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
082/2021.
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, torna público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 082/2021 – objetivando a confecção de brindes comemorativos
e personalizados em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município. O prefeito
lança o Ato Formal para a contratação de NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica
de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente
Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil,
quinhentos e vinte reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021,
devendo ser celebrado o contrato com: NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, às formalidades de
direito público, na forma da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete
do Prefeito, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
082/2021.
O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações,
ante a Dispensa de Licitação n 082/2021 – Objeto: Confecção de brindes comemorativos e personalizados
em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município. Para a contratação de NITA
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ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n°
42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, Caetité
- BA. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis,
tendo em vista valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais). Caculé, 10
de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO 768/2021
DISPENSA Nº 082/2021
CANTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADO(A) – NITA
ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n°
42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, Caetité
- BA. Objeto: Confecção de brindes comemorativos e personalizados em atendimento as necessidades das
diversas Secretarias deste Município. Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 082/2021. Ficando o valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais). Vigência 10/08/2021 à 31/12/2021.
Caculé – Bahia, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 587/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ(BA), pessoa jurídica de direito público, estabelecida à
Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no CNPJ sob n.º
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravante
denominados CONTRATANTES, e a empresa GRAFICA CAETITE
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.682.975/0001-51, com endereço
comercial a Rua Rui Barbosa, nº 55, Centro, Caetité - Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. Nelson
de Souza Cruz, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 02.125.447-80, emitido pelo
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 127.895.345-00, aqui denominado CONTRATADO, firmam o presente termo aditivo ao contrato 587/2021 oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021, nos seguintes
termos: LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo administrativo nº
188/2021, Cláusula 1ª, parágrafo 1º e ainda, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes
nos autos do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato
objetivando a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e venda de materiais de escritório, destinados a
compor o kit escolar dos alunos do ensino municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme descrições
do Anexo I do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual estimado de 7,2% ao contrato Nº 587/2021, Cláusula quarta, acrescentando ao valor o montante de R$
8.135,50 (oito mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), passando o valor global de 112.911,50
(cento e doze mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos) para 121.047,00 (cento e vinte e um mil
e quarenta e sete reais). JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo justifica-se pela necessidade de
manter o efetivo consumo dos produtos licitados, haja vista, que houve aumento de alunos matriculados no
Município no ano letivo em curso e ainda manter a transparência em todos os seus atos e fatos, visando o
cumprimento da legislação vigente. VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo passa a vigorar entre as partes
a partir de sua assinatura até 31/12/2021. CACULÉ, Estado da Bahia, 01 de setembro de 2021. Pedro Dias
da Silva - Prefeito Municipal-Contratante. GRAFICA CAETITE LTDA-Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
O Município de Caatiba/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02,
através do pregoeiro municipal, torna público o resultado e adjudicação da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 019/2021, cujo objeto é a Registro de preços para a contratação de pessoa física/jurídica
visando a prestação de serviços de transporte diverso ‘complementar’ em atendimento as demandas das
diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 30/08/2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada na avenida Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade
de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a empresa: PORTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI;
CNPJ: 12.318.114/0001-63, nos lotes 01, 02, 03 e 04, com um valor global de R$ 347.000,00 ( trezentos e
quarenta e sete mil reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referida empresa. Caatiba-Bahia,
01/09/2021. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, cujo objeto é o Registro
de preços para a para a contratação de pessoa física/jurídica visando a prestação de serviços de transporte
diverso ‘complementar’ em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. Realizado
no dia 30/08/2021 às 09h30 min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba,
localizada a Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba‐Ba. Tendo como vencedora a empresa: PORTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI; CNPJ: 12.318.114/0001‐63, nos lotes 01, 02, 03 e
04, com um valor global de R$ 347.000,00 ( trezentos e quarenta e sete mil reais). Ciente do cumprimento
dos trâmites das referidas leis. A prefeita homologa esse procedimento licitatório no dia 01/09//2021. Maria
Tania Ribeiro Sousa – Prefeita. Avenida

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 14.592.836/0001-37, com sede na Praça Abias Azevedo, n.º 145, Bairro Monsenhor Fagundes, Cep: 46.100-000, Brumado – BA, neste ato representada por sua Presidente, a vereadora
VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 778.936.545-20 e portadora do RG
n.º 09.246.505-67, SSP-BA, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.558.157/0001-02, estabelecida na Av. Luiz Carlos Berrini, 1376,
na cidade de São Paulo, CEP: 04571-000, Estado de São Paulo, representada neste ato por seus procuradores, o Sr. Fábio Marques de Souza Levorin, Gerente de Vendas, portador do RG nº27.638.106-3 inscrito
no CPF/MF sob o n.º 267.221.148-56 e a Sr. Andressa Simone Mertins de Oliveira portador do RG n.º
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307.910.926-4, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 822.144.090-68, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem de comum acordo e com base nas normas da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis
à matéria, firmar o presente termo aditivo que será regido pelas cláusulas abaixo: CONSIDERANDO que
o contrato ora aditivado tem como objeto não somente a prestação de serviços de telefonia móvel com
fornecimento de linhas de acesso pós-pago, mas também a aquisição de aparelhos celulares destinados ao
legislativo municipal; CONSIDERANDO que no contrato apenas se estabeleceu a dotação orçamentária
necessária para suprir as despesas contratuais relativas à prestação dos serviços de telefonia móvel, não se
prevendo dotação específica para aquisição dos aparelhos; CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de
se incluir no contrato dotação orçamentária específica que assegure o pagamento das obrigações contratuais
relativas à aquisição dos celulares; CONSIDERAÇÃO, por fim, que a inclusão de dotação orçamentária específica e pré-existente na lei orçamentária anual demonstra-se necessária para a observância da norma legal
e dos princípios norteadores da Administração Pública, fica consignado o que se segue: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do presente aditivo a alteração da Cláusula Oitava do contrato
de n.º 036/2021, para incluir a dotação orçamentária abaixo consignada, visando assegurar o pagamento das
obrigações pactuadas relativas à aquisição dos aparelhos celulares contratados:
010310012001
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
33.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS DISPOSIÇÕES – Permanecem em vigor e inalteradas as demais
cláusulas e condições do Contrato ora aditado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Brumado (BA), 01 de setembro de 2021.
___________________________ __________________________
Câmara Municipal de Brumado
TELEFONICA BRASIL S/A
Verimar Dias da Silva Meira –
Presidente Fabio Marques de Souza Levorin
Contratante
Contratado (A)
___________________________
TELEFONICA BRASIL S/A
Andressa Simone Mertins de Oliveira
Contratado (a)
TESTEMUNHAS:
______________________________ __________________________
Nome:
Nome:
R.G:
R.G:
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