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PÁGINA CERTIFICADA

17 de junho de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 008/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, 
inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro. 
VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia. 

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.028.986/0004-50, situada a Al. Dos Umbuzeiros, nº 408, Caminho das 
Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-680, neste ato representada por seus Procuradores:  Sr(a) Vania 
Marcia Assis Gonçalves, brasileira, administradora, portador da cédula de identidade RG n.º 909810, 
e, Marcelo Góes de Almeida, brasileiro técnico em mecatrônica, portador da cédula de identidade 
RG n.º 1345041004, expedida pela SSP/BA.

OBJETO: Renovação do contrato 008/2021, conforme cláusulas oitava e décima primeira, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com acréscimo da quantia de R$ 15.255,00 (quinze mil duzentos e 
cinquenta e cinco  reais), mantendo-se as demais condições previstas no contrato inicial, que é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preven-
tiva, preditiva e corretiva em 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma de elevação motorizada para 
pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
materiais de consumo, incluindo aplicação de peças, componentes e materiais novos e originais 
necessários, de reposição imediata (mediante ressarcimento), necessários para execução dos ser-
viços na Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurí-
dica.

VALOR MENSAL: R$ 1.271,25 (um mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
VALOR TOTAL: R$ 15.255,00 (quinze mil duzentos e cinquenta e cinco reais), para o período 

de 12 (doze) meses, sendo que, R$ 7.627,50 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos) corresponde ao valor para o exercício financeiro de 2022.

VIGÊNCIA: 22 de junho de 2022 a 22 de junho de 2023.
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2021: DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

Vitória da Conquista, 17 de junho de 2022.

__________________________________________
Luís Carlos Batista de Oliveira

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Presidente


