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PÁGINA CERTIFICADA

07 de Janeiro de 2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 396-11/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravan-
te denominado, CONTRATANTE, e a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.003.823/0001-82, Inscrição Estadual 
nº. 077.161.688, situado à Av. Antônio Carlos Magalhaes nº 2501ZV, Brotas – Salvador -BA 
neste ato representado na forma dos seus Contratos Social, pelo Sr. Flavio Mendes de Oliveira, 
portador de documento de identidade nº. 0752435124, emitido por SSP/BA, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2021, nas dis-
posições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - 
Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas 
do contrato originário e dos eventuais termos aditivos de valor dele oriundos, conforme previsão 
expressa no Edital do Pregão Presencial nº 007/2021 e no próprio contrato de prestação de 
serviços continuados no licenciamento de softwares, contabilidade pública integrada, transpa-
rência pública 131, recursos humanos e folha de pagamento, portal do servidor (contracheque 
on-line), patrimônio público, tributos (arrecadação municipal), nota fiscal de serviços eletrônica-
-NFS-e, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
deste Município. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência 
deste Contrato nº 396- 11/2021, por período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 30 de setembro 
de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de R$ 75.000,00 (setenta 
e cinco mil reais). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por aten-
der ao inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa 
contratada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente 
o prazo contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa 
para a Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que os softwares 
de contabilidade pública integrada, transparência pública 131, recursos humanos e folha de 
pagamento, portal do servidor (contracheque on-line), patrimônio público, tributos (arrecadação 
municipal), nota fiscal de serviços eletrônica-NFS-e, são fundamentais para o bom andamento 
dos trabalhos desta municipalidade, bem como ao atendimento do interesse público. RATIFI-
CAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro 
de 2021.PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), FATOR SISTEMAS E CON-
SULTORIAS LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 396-12/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravan-
te denominado, CONTRATANTE, e a empresa TAIRONE CERQUEIRA CASAES-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.125.762/0001-75, situada na situada na Rua 
Firmino Serra, 05, Sala 1, Centro, Conceição De Feira, Bahia Cep: 44.320- 000, neste ato re-
presentado pelo Sr. Tairone Cerqueira Casaes, brasileiro, RG nº 04.476.702-12, SSP/BA, CPF 
nº. 768.481.165-72, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 007/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da 
vigência e de todas as cláusulas do contrato originário e dos eventuais termos aditivos de valor 
dele oriundos, conforme previsão expressa no Edital do Pregão Presencial nº 007/2021 e no 
próprio contrato de prestação de serviços continuados no licenciamento de softwares, gestão 
de relacionamento, frota, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças deste Município. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga 
o prazo de vigência deste Contrato nº 396-12/2021, por período e condições iguais, com base 
legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência 
até 30 de setembro de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de 
R$ 23.555,55 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centa-
vos). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso 
II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contratada ter 
atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contra-
tual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a Adminis-
tração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que o sistema integrado de gestão 
de relacionamento e o sistema integrado de gestão de frota, são fundamentais no desempenho 
dos serviços públicos ofertados por este município, bem como no desenvolvimento das ativida-
des inerentes a este ente público municipal. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do 
presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito 
Municipal (Contratante), TAIRONE CERQUEIRA CASAES-ME - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 396-14/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ CNPJ sob nº 38.820.382/0001-72, 
com sede na Rua Roque Franco da Silva Sobrinho, nº 225, Bairro Centro, no Município de Mu-
ritiba, Estado da Bahia, CEP 44340-000, neste ato representado pelo Senhor Luan Barros No-
ronha, portador do Documento de Identidade nº 1337694614 expedido pela SSP/BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº 053.144.655-74, aqui denominada CONTRATADA, com 
base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2021, nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo 
Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente 
Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas do contrato originário, conforme 
previsão expressa no Edital do Pregão Presencial nº 009/2021 e no próprio contrato de prestação 
de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada ao SIC - sistema controle interno, 
para apoiar a Prefeitura Municipal de Caculé – BA. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo 
prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 396-14/2021, por período e condições iguais, 
com base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua 
vigência até 30 de setembro de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual 
é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de 
natureza continuada, por atender ao inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, pelo fato da empresa contratada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso 
atendendo satisfatoriamente o prazo contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se 
manter igual e vantajosa para a Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, 
vez que as atividades desenvolvidades pelo órgão de controle interno, bem como o seu devido 
assessoramento técnico, em conformidade com a legislação pertinente, é fundamental no auxilio 
na tomada de decisões por parte da administração municipal. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as 
constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS DA SIL-
VA - Prefeito Municipal (Contratante), LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI 
- Empresa Contratada.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
CONTRATO Nº 396-15/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa CRISTIANA PRADO ALVES 01487402511, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 17.335.112/0001- 04, com endereço na Rua 
Dagmar Rocha, nº 29, Bairro Cidade Jardim, CEP 45.120-000, Barra do Choça - Bahia, represen-
tada por Cristiana Prado Alves, portador da cédula de identidade sob o nº 13100508-13 Órgão 
Expedidor: SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 014.874.025-11, aqui denominada CONTRATADA, 
com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 011/2021, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do 
presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas do contrato originário 
e dos eventuais termos aditivos de valor dele oriundos, conforme previsão expressa no Edital do 
Pregão Presencial nº 011/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços no apoio, acompa-
nhamento e suporte na área de licitações deste Município, bem como apoio, acompanhamento 
e suporte na realização SRP – Sistema de Registro de Preços. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse 
Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 396- 15/2021, por período de 30 
dias, com base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando 
sua vigência até 31 de janeiro de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contra-
tual é de R$ 4.100,00. JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por 
atender ao inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa 
contratada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o 
prazo contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para 
a Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que o bom andamento e 
acompanhamento das licitações públicas realizadas por este ente municipal são fundamentais 
ao atendimento do interesse público, bem como à continuidade das atividades desenvolvidas por 
este município. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabe-
lecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 
31 de dezembro de 2021.PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), CRISTIANA 
PRADO ALVES 01487402511 - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL CONTRATO Nº 396-17/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com CO-
PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob nº 
12.419.478/0001-30, e COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.548.313/0001-04, doravante denominado, CON-
TRATANTE, e a empresa SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.548.313/0001-04, Inscrição Municipal nº 313050, 
situada na Avenida Otávio Santos, Centro Empresarial Maria Helena, número 207, Recreio, 
Vitória da Conquista-BA, neste ato representada pelo Sr. José Maria Alves Caires, portador 
da cédula de identidade nº 01443080-02, emitida por SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
115.727.445-53, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 004/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da 
vigência e de todas as cláusulas do contrato originário, conforme previsão expressa no Edital 
do Pregão Eletrônico nº 004/2021 e no próprio contrato de contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
visando para agenciamento de viagens, compreendendo serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, 
reserva, marcação, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso, com a entrega de 
bilhetes de passagens aéreas, para atender as demandas das secretarias Municipais de Ca-
culé – Bahia. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência deste 
Contrato nº 396-17/2021, por período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do art. 57 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 30 de setembro de 2022. 
O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de R$ 31.995,00 (trinta e um mil 
e novecentos e noventa e cinco reais). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza 
continuada, por atender ao inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo 
fato da empresa contratada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo 
satisfatoriamente o prazo contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter 
igual e vantajosa para a Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, dada a 
necessidade de bilhetes de passagens aéreas para as diversas secretarias municipais. RATIFI-
CAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro 
de 2021. PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), MARILENE GONÇALVES 
- Secretaria Municipal de Saúde (Contratante), WILLIAMS MATHEUS FERNANDES ARAÚJO 
– Secretário Municipal de Assistência Social (Contratante), SS VIVER TOUR VIAGENS E TU-
RISMO LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 397-1/2021 E 1º TERMO 

ADITIVO DE VALOR

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob 
nº 12.419.478/0001-30, e COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 14.878.572/000182, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa MV2 SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ nº 30.379.128/0001-79, com endereço comercial Av Marcos Penteado De Ulhoa 
Rodrigues, 939, Andar 8 - Torre I Edif Jacaranda, Barueri-SP, CEP 06460-040, representado por 
Leandro Cerqueira Moreira, RG 744587522 SSP/BA e CPF 780.945.265-72, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021, nas dis-
posições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - 
Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas 
do contrato originário e do 1º termo aditivo de valor dele oriundo, conforme previsão expressa 
no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes e fornecimen-
to de cartão de combustível, para atender à frota de CACULÉ do Estado da Bahia, através de 
rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado 
e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tecnologia 
smart) ou cartão com tarja magnética. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o 
prazo de vigência deste Contrato nº 397-1/2021, por período e condições iguais, com base legal 
no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 
30 de setembro de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de R$ 
1.799.484,12 (um milhão e setecentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e quatro 
reais e doze centavos), referente ao valor do contrato originário e do 1º termo aditivo de valor 
dele oriundo. JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao 
inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contra-
tada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo 
contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a 
Administração Pública, considerando a elevação sistematizada dos preços dos produtos deriva-
dos de petróleo; além da demanda contínua pelo objeto, vez que os serviços de administração, 
gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes são fundamentais para as 
rotineiras atividades desenvolvidades por este município, bem como ao processo cíclico dos 
serviços públicos ofertados pelas diversas secretarias municipais. RATIFICAÇÃO - Ficam ratifi-
cadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem 
com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS 
DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), MARILENE GONÇALVES - Secretaria Municipal 
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de Saúde (Contratante), WILLIAMS MATHEUS FERNANDES ARAÚJO – Secretário Municipal de 
Assistência Social (Contratante), MV2 SERVICOS LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 456/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob 
nº 12.419.478/0001-30, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa BEM VIVER 
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 
23.533.816/0001-86, com endereço comercial, a Rua Rita Fernandes, nº 35, Bairro São Cristó-
vão, Caculé, Bahia, CEP: 46.300-000, representado neste ato pelo o Sr. Tiago Laranjeira Souza, 
portador da cédula de identidade nº 134707996, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
992.136.995-49, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 012/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada 
pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de 
todas as cláusulas do contrato originário, conforme previsão expressa no Edital do Pregão Presen-
cial nº 012/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas 
com: disponibilização exclusiva de equipamentos em regime de comodato, disponibilização de 
reagentes (kits), manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos do laboratório, 
controle de qualidade interno e externo e fornecimento de vidrarias e utensílios destinados ao 
bom funcionamento do laboratório. Tendo como objetivo atender aos pacientes internos, atenção 
básica, ambulatoriais ou de urgência e emergência em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigên-
cia deste Contrato nº 456/2021, por período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 31 de agosto de 
2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de R$ 55.200,00 (cinquenta e 
cinco mil e duzentos reais), em iguais e sucessivas parlas de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos 
reais). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso 
II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contratada ter 
atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual 
estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a Administração 
Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que prestação de serviços laboratoriais de 
análises clínicas é fundamental ao atendimento adequado pela Secretaria Municipal de Saúde aos 
pacientes internos, atenção básica, ambulatoriais ou de urgência e emergência. RATIFICAÇÃO - 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que 
colidirem com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO 
DIAS DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), MARILENE GONÇALVES – Secretária Munici-
pal de Saúde (Contratante), BEM VIVER ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 471/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com CO-
PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob nº 
12.419.478/0001-30, e COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.548.313/0001-04, doravante denominado, CONTRA-
TANTE, e a empresa SUNSET SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIS-
TRATIVO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.373.522/0001-
15, situada na Rua Régis Pacheco, 634, Centro, Barra do Choça-BA, neste ato representada pela 
Sr. Srta. Candice Nogueira Lima portadora da Carteira de Identidade nº 11.765.904-56 e do CPF nº 
020.202.445-86, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 007/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada 
pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e 
de todas as cláusulas do contrato originário, conforme previsão expressa no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 007/2021 e no próprio contrato de contratação de empresa para locação de veículos 
leves, médios e pesados, com motorista, para atender as necessidades de diversas secretarias 
do Município de Caculé – Bahia. RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo 
de vigência deste Contrato nº 471/2021, por período e condições iguais, com base legal no Inciso 
II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 31 de agosto 
de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual é de R$ 4.056.988,75 (quatro 
milhões cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). JUS-
TIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso II do Art. 57 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contratada ter atendido todas 
as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual estabelecido e 
pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a Administração Pública; além 
da demanda contínua pelo objeto, vez que, a locomoção em veículos é necessidade de primeiro 
grau para o desempenho das atividades públicas das diversas secretarias municipais, além disso, 
o município de Caculé não possui em sua frota própria quantitativo de veículos suficientes para 
suprir suas demandas, bem como em seu quadro de pessoal, motoristas em número suficiente 
para responder pela direção dos respectivos veículos. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes 
do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito 
Municipal (Contratante), Williams Matheus Fernandes Araújo - Secretário Municipal de Assistência 
Social (Contratante), Marilene Gonçalves - Secretária Municipal de Saúde (Contratante), MAXI-
FROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - Empresa Contratada.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 472/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com 
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob 
nº 12.419.478/0001-30, e COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.548.313/0001-04, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 20.324.954/0001-67, estabelecida no Con-
junto Residencial Codeva SF, 250, Recando Dos Passaros, Barreiras - BA, doravante denomi-
nada, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo De Souza Santana, CPF nº.: 024.854.175-71, 
RG nº. 986083712, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 006/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: DO OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorro-
gação da vigência e de todas as cláusulas do contrato originário, conforme previsão expressa 
no Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços 
comuns de apoio às atividades operacionais e administrativas para atender as demandas das 
secretarias do Município de Caculé – Bahia. DA RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo 
prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 472/2021, por período e condições iguais, com 
base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua 
vigência até 31 de agosto de 2022. O valor global deste instrumento de prorrogação contratual 
é de R$ 5.739.340,14 (cinco milhões setecentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta reais 
e quatorze cntavos), sobre o valor dos serviços realizados, sendo o valor mensal estimado em 
R$ 717.417,51 (setecentos e dezessete mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um 
centavos). JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao 
inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contra-
tada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo 
contratual estabelecido e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a 
Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que os serviços comuns de 
apoio às atividades operacionais e administrativas são fundamentais ao bom funcionamento 
cíclico dos órgãos que compõe esta administração. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as cons-
tantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS DA SILVA - 
Prefeito Municipal (Contratante), Williams Matheus Fernandes Araújo - Secretário Municipal de 
Assistência Social (Contratante), Marilene Gonçalves - Secretária Municipal de Saúde (Contra-
tante), MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 608/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, dora-
vante denominado, CONTRATANTE, e a empresa PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E 
CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.195.422/0001-25, com endereço comercial AV Sebastiao Assis Gomes, 
nº 488, Loteamento Sandoval Moraes 1, Guanambi, Bahia, representado neste ato por pelo 
o Sr. Ronni Donato Araújo, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CRA/BAHIA sob o nº 
29460, inscrito no CPF sob o n° 777.275.095-15, aqui denominada CONTRATADA, com base 
na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2021, nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo 
Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente 
Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas do contrato originário e dos 
eventuais termos aditivos de valor dele oriundos, conforme previsão expressa no Edital do Pre-
gão Presencial nº 017/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços de intermediação 
de publicações em Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial da União em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município. RENOVA-
ÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 608/2021, 
por período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, ficando sua vigência até 30 de julho de 2022. O valor global deste instrumen-
to de prorrogação contratual é de R$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais). JUSTIFICA-
TIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso II do Art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contratada ter atendido todas 
as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual estabelecido 
e pelo fato de sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a Administração Pública; 
além da demanda contínua pelo objeto, vez que a publicação dos atos desta administração no 
Diário da União e Jornal de Grande Circulação, são fundamentais para o bom andamento dos 
trabalhos desta municipalidade, bem como ao atendimento do interesse público e do principio 
da publicidade. RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições es-
tabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo. Caculé-
-Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), 
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRONI-
COS LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 737/2021 E 1º TERMO 

ADITIVO DE VALOR

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, com CO-
PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, inscrito no CNPJ sob nº 
12.419.478/0001-30, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa MAICON DO NAS-
CIMENTO AMARAL 07266528577, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 36.447.240/0001-86, com sede na Rua B, Loteamento 
Santa Cecilia, nº 41, Bairro Alto Do Recreio, Poções/BA, CEP: 45.260-000, representada pelo Srº 
Maicon do Nascimento Amaral, portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 21.204.441-96 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o nº 072.665.285-77, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a 
prorrogação da vigência e de todas as cláusulas do contrato originário e do 1º termo aditivo de 
valor dele oriundo, conforme previsão expressa no Edital do Pregão Presencial nº 019/2021 e 
no próprio contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de gestão em 
saúde pública em atendimento as necessidades da secretaria Municipal de Saúde de Caculé-Ba. 
RENOVAÇÃO E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 
737/2021, por período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência até 30 de junho de 2022. O valor global deste 
instrumento de prorrogação contratual é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em iguais 
e sucessivas parcelas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). JUSTIFICATIVA - Por se 
tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, pelo fato da empresa contratada ter atendido todas as clausulas 
contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual estabelecido e pelo fato de 
sua proposta ainda se manter igual e vantajosa para a Administração Pública; além da demanda 
contínua pelo objeto, vez que o assessoramento técnico em gestão de saúde é fundamental para 
a devida prestação dos serviços de saúde pública deste município.RATIFICAÇÃO - Ficam ratifi-
cadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem 
com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 31 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS 
DA SILVA - Prefeito Municipal (Contratante), MARILENE GONÇALVES – Secretária Municipal de 
Saúde (Contratante), MAICON DO NASCIMENTO AMARAL 07266528577 - Empresa Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 822/2021

O MUNICÍPIO DE CACULÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13.676.788/0001-00, situado na Rua Rui Barbosa, nº 26 – Centro – Caculé – Bahia – CEP 
46.300.000, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal, dora-
vante denominado, CONTRATANTE, e a empresa MACIEL SANTOS COMERCIO COMUNI-
CACOES E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.299.610/0001- 14, com endereço comercial no Caminho 24, nº 15, Urbis IV, Itabuna-BA, CEP: 
45611-758, representada por Gerry Jackson de Oliveira Santos, portador do Registro Geral ‘RG’ 
sob o nº 02.520.713-01 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 249.353.015-20, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021, nas dispo-
sições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem cele-
brar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: OBJETO - Constitui 
o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência e de todas as cláusulas do contrato 
originário e dos eventuais termos aditivos de valor dele oriundos, conforme previsão expressa 
no Edital do Pregão Presencial nº 018/2021 e no próprio contrato de prestação de serviços de 
implantação de pintura de sinalização viária nas Ruas do Município de Caculé em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento deste Município. RENOVAÇÃO 
E PRAZO - Esse Termo Aditivo prorroga o prazo de vigência deste Contrato nº 822/2021, por 
período e condições iguais, com base legal no Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, ficando sua vigência até 31 de janeiro de 2022. O valor global deste instrumento 
de prorrogação contratual é de R$ 83.490,00 (oitenta e três mil e quatrocentos e noventa reais). 
JUSTIFICATIVA - Por se tratar de serviços de natureza continuada, por atender ao inciso II do 
Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelo fato de sua proposta ainda se manter 
igual e vantajosa para a Administração Pública; além da demanda contínua pelo objeto, vez que 
a manuntenção das vias públicas é condição fundamental para o bem-estar dos cidadãos, além 
dos aspectos visuais e materias do das vias públicas do município. RATIFICAÇÃO - Ficam rati-
ficadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem 
com as constantes do presente Termo. Caculé- Bahia, 19 de dezembro de 2021. PEDRO DIAS 
DA SILVA Prefeito Municipal (Contratante), MACIEL SANTOS COMERCIO COMUNICACOES E 
SERVICOS EIRELI - Empresa Contratada. 


