C O F.? 4 8

Prefeitura Municipal de Araci
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92
Praça. Nossa Senhora da Conceição, n° 04 — Centro — Tel. fax (75) 3266-2144

4 ° TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL 0215/2017
Que entre si celebram, de um lado, a Prefeitura Municipal de Araci, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Praça Nossa Senhora da Conceição, 04, centro,
Araci - Bahia, cadastrada no CNPJ sob n' 14.232.086/0001-92, neste ato representado
pela Exma. Sra. Prefeita MARIA BETIVAN/A LIMA DA SILVA, doravante referida como
"Contratante" e, de outro lado, a empresa /MAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, CNPJ sob n° 05.277.208/0001-76, situada à Av. da França n° 393, sala
Pelourinho, HUB Salvador, 2° andar, Comercio, Salvador-BA, CEP 40.010~010, neste ato
representado por seu procurador o Sr Anderson- Fabiano Silva da Cruz, brasileiro,
empresário, solteiro, CPF sob n' 873.935.225-00 e RG sob n° 504258974, residente e
domiciliado na Rua do Queimado, 0029, Casa, Lapinha, Liberdade, Salvador - BA em
doravante referida como "Contratada", considerando o que preconiza o Art. 57, da Lei
8.666/93, e, Cláusula Quarta do Contrato Original de n° 0215/2017 de 18/05/2017
proveniente do pregão presencial 0010/2017, que tem como objeto a prestação de serviços
abrangendo o fornecimento, licenciamento, implantação, manutenção e suporte de sistema
informatizado de digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos públicos e o
gerenciamento dos dados tributários, emissão de notas fiscais eletrônicas, certidão
negativa de débitos para os contribuintes pessoa física e pessoa jurídica entre outras
ações do setor de tributos resolvem celebrar o presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA PRIME/RA: O presente termo tem por objetivo, a prorrogação de prazo em mais 12
(doze) meses, ficando seu término previsto para 18 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor global para o período a ser aditivado é R$ 75.600,00 (setenta
e cinco mil e seiscentos reais), a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas do referido termo aditivo, correrão por conta da dotação
orçamentária:
Órgão/Unidade: 2050 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO ADM. FINAN. E PLANEJ.
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAI
Elemento de Despesa: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA
Fonte de Recurso: 00
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contidas no contrato
original, não expressamente alteradas pelo presente aditivo.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, para os devidos fins de direito, juntamente com as testemunhas.
Araci-Bahia, 18 de janeiro de 2021.

MARIA BETI IA LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal
Contratante
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