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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº 119/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa GRIFON BRASIL
ASSESSORIA LTDA EPP, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº
1748, sala 205, Bairro: Cidade Monções, Cidade: São Paulo - SP, CEP 04571-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.129.497/0001-12, neste ato representada pelo
Sócio Administrador Joaquim Fonseca, brasileiro, portador da cédula de identidade
RG n° 8.771.504-1 SSP/SP e CPF/MF nº 831.953.948-04, residente e domiciliado na
Rua Sansão Alves dos Santos nº 343, apartamento 3107, São Paulo-SP, CEP:
04571-090, ou Diretor de Tecnologia, Luiz Fernando da Silva, brasileiro, portador
da cédula de identidade RG nº 27.430.008-4/SP e CPF/MF nº 310.855.768-84,
residente e domiciliado na Av. Mofarrej nº 154, bloco 04, apartamento 11, Vila
Leopoldina, nesta Capital, CEP 05311-000, doravante denominada apenas
CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com
base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, que diz que é dispensada a licitação “para outros serviços e compras
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de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior (23) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez”, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022, RATIFICADA
EM 29/06/2022, originário do Processo Administrativo nº 352/2022, datado de
29/06/2022, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
assinatura anual dos serviços de recortes eletrônicos de publicações (citações
referente ao Município de Boninal), nos diários oficiais da União e de todos os
Estados (Judiciário, Executivo e Tribunais de Contas), conforme proposta de preços
apresentada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, deste Município
de Boninal, Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada que fica
fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse transcrita, compreendendo:
Módulo 1º - União – Cortesia; Módulo 2º - União – Cortesia; Módulo 17º - Bahia e
Módulo 18º - Bahia – Cortesia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o
boletim de publicações em nome da CONTRATANTE, conforme detalhamento do
ANEXO I.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Disponibilizar o aplicativo Grifon Alerta para instalação
local, o qual consiste em um software cuja finalidade é alertar constantemente a
chegada de mensagem oriunda e disponível no servidor da Contratada, bem como
os andamentos de todos os seus processos e, mediante o pagamento de diligência,
a disponibilização de seus processos físicos digitalizados.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
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parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA

TERCEIRA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022, RATIFICADA EM
29/06/2022, originário do Processo Administrativo nº 352/2022, datado de
29/06/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
TRABALHO

03/03
– 0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2007 – MANUTENÇÃO 3390.39.00
DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA – O
contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as partes, conforme o
disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviços ora ajustada,
a importância de R$ 1.308,36 (um mil, trezentos e oito reais e trinta e seis
centavos) mediante envio da Fatura de Prestação de Serviços e do respectivo
boleto, em parcela única.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor definido no item anterior inclui todos os custos
operacionais da atividade, todos os tributos incidentes cujos recolhimentos são de
responsabilidade da CONTRATADA e despesas diretas e indiretas decorrentes do
presente Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de atraso não justificado do pagamento da
parcela mensal, a empresa CONTRATADA poderá suspender todos os serviços
objetos deste contrato, independentemente de notificação prévia, e cobrar multa de
2% (dois por cento) sobre o valor do atraso e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
sobre o valor devido acrescido da multa até a data do efetivo pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão
da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO QUINTO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato
será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o IGPM acumulado
nos últimos 12 meses, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a
lhe substituir.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser rescindido,
nos termos do artigo 77 e seguinte da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e pelos
seguintes motivos:
a) Inadimplência de Cláusula contratual;
b) Inobservância

de

especificações

e

recomendações

fornecidas

pela

CONTRATANTE;
c) Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;
d) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
e) Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato, salvo se autorizada
pela CONTRATANTE;
f) O não cumprimento das condições deste ajuste, notadamente quanto ao sigilo de
senhas e códigos de acesso à Internet, atualização de dados cadastrais, ausência
de envio das informações necessárias à execução dos serviços contratados, bem
como a ausência de pagamento nas datas aprazadas, implicará a possibilidade
de rescisão do presente ajuste;
g) A

rescisão

será

precedida

de

comunicação

da

CONTRATADA

à

CONTRATANTE, fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para
regularização dos débitos;
h) Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da
providência pertinente, estará o ajuste rescindindo de pleno direito independente
de notificação ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a prestação
dos serviços, e;
i) Ocorrida a rescisão nos termos desta Cláusula, a celebração de novo ajuste
entre as partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes,
devidamente corrigido em consonância com a legislação vigente à época dos
fatos.
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CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às
contribuições sociais e tributos;
c) Conduzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições
deste Contrato e dos documentos que o integram e com estrita obediência da
legislação em vigor;
d) Prover o serviço ora contratado com pessoal adequado, capacitado e
devidamente habilitado, nos termos da legislação específica, de modo a fornecer
os serviços com a qualidade técnica que estes exigem e em estrito atendimento
da normatização a eles pertinente;
e) Envio das publicações por e-mail, website e Grifon Alerta, no mesmo dia da
edição do Diário Oficial (ou no primeiro dia útil posterior à data de publicação),
evitando, portanto, que a CONTRATANTE perca prazo para ingresso de
eventuais recursos, e;
f) A garantia dos serviços e consequente uso do seguro garantia, decorre da
instalação do programa Grifon Alerta ou acesso pelo endereço eletrônico
“www.grifonalerta.com.br”, cedido gratuitamente para uso da CONTRATANTE.
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação.
h) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
i) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual
e municipal, relativas ao objeto do contrato;
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j) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
k) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
§1º da Lei 8.666/93;
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo;
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
d) Permanecer em constante contato com a CONTRATADA, mantendo o cadastro
de e-mails devidamente atualizado, com o objetivo de agilizar os entendimentos e
facilitar as comunicações decorrentes do presente ajuste;
e) Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA, e;
f) Instalar em seu(s) computador(es) o programa Grifon Alerta ou acessá-lo
mediante o endereço eletrônico “www.grifonalerta.com.br”. Somente por meio do
Grifon Alerta é que a contratada se responsabilizará pelo envio/disponibilidade
das publicações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

responsabilidade da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Antônio Carlos Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado O Servidor Gleissiano Moreira Alves,
Secretário Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia (DECRETO MUNICIPAL
N° 1986/2021), como responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo, na forma seguinte:
a) Multa (art. 87, inciso II, da Lei Federal 8.666/93);
b) Rescisão do contrato de fornecimento dos serviços (art. 77 da Lei Federal
8.666/93);
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por um período de 06 (seis)
meses a 02 (dois) anos (art. 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93);
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir Município pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior (art. 87, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93).
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O Valor das multas corresponderá à gravidade da
infração, até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato (art. 86 da Lei
Federal 8.666/93).
PARAGRAFO SEGUNDO: A multa prevista neste item não tem caráter
compensatório

e

seu

pagamento

não

eximirá

a

CONTRATADA

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas e da
aplicação das demais penalidades.
PARAGRAFO TERCEIRO: Serão aplicadas as penalidades de suspensão do direito
de participar de licitação junto ao Município e de declaração de inidoneidade,
considerando a gravidade da infração, a juízo da CONTRATANTE, quando a
CONTRATADA sem justa causa descumprir as obrigações assumidas, praticando
falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, independente das demais sanções
cabíveis.
PARAGRAFO QUARTO: As penalidades previstas serão aplicadas em despacho
fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da
falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
PARAGRAFO QUINTO: As multas aplicadas deverão ser recolhidas através de
Guia de Arrecadação Municipal, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias
contados da data de notificação, independentemente do julgamento do pedido de
reconsideração do recurso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 29 de junho de 2022.
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CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

JOAQUIM FONSECA
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CONTRATADA

LUIZ FERNANDO DA SILVA
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2021.

TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BONINAL / BA E O SENHOR
RENALDO PEREIRA DOS SANTOS, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade
de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade
RG nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE (LOCATÁRIO) e como
CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Francisco Antônio da
Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ
sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato representada pela Senhora Adriana
Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde, portadora da cédula de identidade
RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 815.907.255-49, neste
ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e o Senhor
RENALDO PEREIRA DOS SANTOS, pessoa física, com residência na Rua Alvina
Maria de Souza, n° 45, Centro, Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000,
portador da Cédula de Identidade RG nº 02.887.522-28, expedida pela Secretaria
da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob nº 179.544.285-91, doravante denominada apenas CONTRATADA
(LOCADOR), acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato
acima mencionado, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021– FL. 1/4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJFEMEVBQTDEMDA4MZIYQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
14 - Ano XV - Nº 2085

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

suas al4terações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do
Termo de Contrato nº 078/2021, que ora é aditivado.
CONSIDERANDO que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12
(doze) meses, e que seus Termos Aditivos posteriores ainda não atingiram o
prazo máximo estipulado no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda ao
contido na cláusula primeira c/c a cláusula sétima (DA RENOVAÇÃO DOS
PRAZOS DA LOCAÇÃO) do mencionado contrato.
CONSIDERANDO o quanto estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93.
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de
Saúde.
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que
representa a observância ao princípio da economicidade.
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE BONINAL possui a integralidade dos
recursos orçamentários para o cumprimento da execução do termo de contrato.
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do
Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si o I TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 078/2021,
firmado em 1º/07/2021, cujo objeto é a locação de um imóvel denominado “Ponto
Comercial”, construído de blocos e cimento, telhado em sua estrutura exterior em
telhas cerâmica e interior em gesso, paredes rebocadas com revestimentos em
azulejos em suas partes internas e partes externas com pintura em tinta acrílica,
piso em cerâmica, com duas portas de enrolar manual para acesso, sendo
composto de 01 (uma) sala e 01 (um) banheiro com porta em PVC, com área
construída principal de 47,85M2, de acordo com levantamento “in loco”, situado na
Praça Duque de Caxias, nº 68, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia,
para uso da Secretária Municipal de Saúde, para fins de instalação e
funcionamento da Farmácia Básica Municipal, conforme PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021, datado de 01/07/2021, originário do
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Processo Administrativo nº 360/2021, datado de 01/07/2021, que independente de
transcrição, integra este instrumento, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do instrumento contratual original firmado em 1º/07/2021 por mais 12
(doze) meses, conforme autoriza o artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
c/c o que dispõe a cláusula sétima do contrato supracitado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS: Fica prorrogado o referido contrato por
mais 12 (doze) meses alterando a cláusula primeira do contrato original, passando
a vigência do mesmo a contar a partir do dia 1º de julho de 2022 e término em 30
de junho de 2023.
PARÁGRAFO ÚNICO: Permanece inalterado o valor atualizado do contrato que é
de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas
iguais e sucessivas no valor de R$ R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a
ser pago mensalmente até o 10º (décimo) dia de cada mês subsequente, através
de depósito bancário no Banco do Brasil S/A (001), Agência 4180-7, Conta
Poupança nº 6.165.4, tudo em favor do LOCADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam
mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a
partir de 1º de julho de 2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 29 de junho de 2022.
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CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

RENALDO PEREIRA DOS SANTOS
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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