
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
Rua Miguel Marques de Almeida, 139 (74) 3629-1129/1114 
CNPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44.895-000 - Barro Alto-Ba. 
E-mail: prefeitura@barroalto.bagovbr I website: wwwbarroalto.ba.gov.br 

Barro Alto/BA, 30 de abril de 2021. 

Ilm° Sr. ORLANDO AMORIM SANTOS 
Prefeito Municipal 
Assunto: Solicitação de Prorrogação Contratual 
Ref.: CONTRATO N° 070501/21 

Prezado (a) Prefeito (a), 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços prestados por JOÃO FRANCISCO DE 
ASSIS E CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob n° 21.309.742/0001-73, com endereço a Rua José 
Duarte, n° 330, Sala 304 — Tororó — Salvador — Bahia CEP: 40.050-050, bem como a solicitação levada a cabo 
pelo mesmo. 

CONSIDERANDO que o contrato em epígrafe tem por objeto é a Prestação de serviços na Locação e 
manutenção de software para informatização do Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Barro Alto - Bahia. 

CONSIDERANDO que a manutenção do presente contrato consagra dentre outros os princípios da 
Legalidade e Economicidade, vez que o Contratado se propõe a manter as mesmas condições de prestação de 
serviços já demonstrados no exercício vindouro, especialmente o preço, e que a Lei Federal 8.666/93, no art. 
57, inciso II, prever a possibilidade de prorrogação do contrato de prestação de serviços a serem executados de 
forma contínua: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
[...] 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 
(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998). 

CONSIDERANDO por fim, que os requisitos elencados no inciso II do art. 57 inciso II, são 
facilmente identificados na prestação dos serviços objeto do contrato. 

Venho através deste, solicitar de Vossa Excelência, autorização para realizar a prorrogação do 
contrato n° 070501/21, em mais 02 (dois) meses, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93. 

Atenciosamente, 

Manoel Messias Silvino 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

WINW.barroalto.ba.gov.br 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
Rua Miguel Marques de Almeida, 139 (74) 3629-1129/1114 
CNPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44.895-000- Barro Alto-Ba. 
E-mail: prefeftura@barroafto.ba.gov.br websfte: wwwberroaftaba.govbr 

DESPACHO DO PREFEITO 

Barro Alto/BA, 30 de abril de 2021. 

O Prefeito Municipal de Barro Alto/BA, no uso de suas atribuições legais e atendendo aos requisitos 
legais da Lei Federal 8.666/93; 

CONSIDERANDO que o objeto do contrato é a prestação de Serviços na Locação e manutenção de 
software para informatização do Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Barro Alto - Bahia. 

CONSIDERANDO que há previsão em clausula especifica a qual trata da vigência do compromisso e prevê 
possibilidade de prorrogação. 

CONSIDERANDO que a disposição contratual encontra correspondência no artigo 57, II, da Lei n° 8.666/93, 
in verbis: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II - à nrestacão de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 
(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

AUTORIZA abertura de processo administrativo para que seja aditivado o prazo de vigência do 
contrato n° 070501/21 em mais 02 (dois) meses, contrato este celebrado com a Empresa JOÃO FRANCISCO 
DE ASSIS E CIA LTDA, cujo objeto é a Prestação de serviços na Locação e manutenção de software para 
informatização do Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Barro Alto - Bahia. 

CUMPRA-SE 
PUBLIQUE-SE 

Registro que o mencionado processo deverá ser encaminhado a Procuradoria Jurídica para 
emissão de parecer opinativo a cerca da regularidade do mesmo. 
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Prefeito Municipal 

www.barroalto.ba.gov.br 



ESTADO DA BANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
Rue Miguel Marques de Almeida, 139(74) 3629-1129/1114 

C/VPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44_895-000 - Bano Alto-Ba. 
E-mail: prefeituraWbarroalto.bagov.br j website: www.barroalto.ba.gcw.br 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE N° 
070501/21, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE PARA DIFOR1VIAT1LAÇÃO DO SETOR PESSOAL DA PREFEMIRA MUNICIPAL 
DE BARRO ALTO - BAHIA, CONFORME DISPENSA N° 070501/21. 

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, 
cadastrada junto ao CNPJ/M:F sob o n° 13.234.34910001.30, com sede administrativa 
na Rua Miguel Marques de Almeida, n° 139, Bano Alto, Bailia, representado neste 
ato pelo seu gestor. municipal, Sr. ORLANDO ÁMORIM DOS SANTOS, 
brasileiro, divorciado, agricultor, portador do CPF no 426,776.885-49 e Cédula de 
Identidade a° 03600837 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Barro Alto - 
Bahia. 

CONTRATADA 
JOÃO FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob 

O 21309.742/0001-73, com endereço a Rua José Duarte, 330, Sala 304 Tororó 
— Salvador— Bebia CEP: 40.050-050, doravante denominada CONTRATADA. 

JUSi IflCATWA 

O presente termo aditivo justifica-se face ao disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93, que 
prevê a possibilidade de prorrogação de contrato que englobe serviço de natureza continua como é o caso do 
serviço disponibilizado pelo contratado. Assim, em respeito aos princípios da legalidade, econoinic idade e k...) 
vantajosidade nasce .a necessidade da manutenção do Contrato 07050121. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 57, 1,, Inciso IV, da Lei a!' 8.666 de 21 de junho de 1991 

FINALIDADE 

O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o contrato a' 070501/21, em mais 02 (dois) 
meses, por força desta pivi rogação. 

r - CLÁUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO 

O contrato e 070501/21 terá o seu prazo de vigência acrescido em mais 02 (dois) meses, sendo o 
presente aditivo com inicio em 30 de abril de 2021 e término em 30 de lanho de 2021 por força desta 
Prorrogação. 

3'- CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RATIFICAÇÓES 

Ficam ratificadas todas as danais cláusulas e condições previstas no instrumento de contrato ora 
aditado. 

,ta - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ASSINATURAS 

www.barroalto.ba.gov.br 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
Rua Miguel Marques de Almeida, 139(74) 3629-112911114 
CNP': 13.2343491W01-30 - CEP: 44.895-000 - Barro Alto-Ba. 
E-mail: prefettora@barroalto.ba.gmbrjwebsite: www.banoalto.ba.gov.br 

Por estarem justas e combinadas, as partes firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
com a assistência da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Barro Alto/BA. 

Barro Alto/BA, 30 de abril de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA 
ORLANDO AMORIM SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

TESTEMUNHAS: 

JOÃ CISCO 
:213 

CO 

vinwtbarroalto.ba.gov.br 



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Credito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 509.814/001-41 
CNPJ: 21.309.742/0001-73 

Contribuinte: JOAO FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA - ME 

Endereço: Rua José Duarte, N°330 
SALA 304 
TORORO 
40.050-050 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 14:16:23 horas do dia 24/03/2021. 
Válida até dia 22/06/2021. 

Código de controle da certidão: 2296.A73E.DF3D.EE69.4F44.67BE.238A.0053 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 



22/04/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Imprimir 

Inscrição: 21.309.742/0001-73 
Razão Social:3(mo FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA ME 

Endereço: RUA JOSE DUARTE N 330 SALA 304 / TORORO / SALVADOR / BA / 40050-
050 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:21/04/2021 a 20/05/2021 

Certificação Número: 2021042102573465919727 

Informação obtida em 22/04/2021 17:34:13 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuttacrUpagesiconsultaEmpregadonjsf 111 



GOVERNO DO ESTADO DA BAILIA Emissão: 22/04/2021 17:35 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de lide dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20211627325 

RAZÃO SOCIAL 

XXXICX=XXXXX 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

21.309.742/0001-73 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 22/04/2021, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 ReiCeitidaoNegativa.rpt 



20/01/2021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JOAO FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA 
CNPJ: 21.309.742/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou chttp://www.pgfri.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:13:07 do dia 20/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/07/2021. 
Código de controle da certidão: F000.358B.B314.AD35 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOAO FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 21.309.742/0001-73 

Certidão n': 58658/2021 

Expedição: 04/01/2021, às 10:31:46 

Validade: 02/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica—se que JOÃO FRANCISCO DE ASSIS E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.309.742/0001-73, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados 

anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou 

até 2 (dois) dias 

a empresa 

filiais. 

em relação 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

Superior do Trabalho na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Mvidas e sugest- jus .Lr 


