
PREFEITURA MUNICIPAL DE WIS EDUARDO MACAU-ÃE5 
ESTADO DA BAHIA 

CNFO Or2,ia,'or.oI.i 

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N 534/2015 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, 
E A EMPRESA MEIO & BASTOS LTDA - EPP, CONFORME 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS NO 001/2015, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N9 201510792. 

Pelo prser -rte Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa juridica de direito público, inscrito rio CNPJ sob o ne 04.214.419/0001 05, com sede 4 Av, 

Ba reiras, n 2  825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Si. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e ;igropecuarista, portador da Carteira de ldentdade RG sob n 

11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob 0u  502.801.809-00, rsidente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denom nado CONTRATANTE, assistido juridicamente POlO Procurador Geral do Município, (Ir, TEÓFILO JERÔNIMO 
PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n@ 10.158.4159-24 SSP/RS, 

inscrito no CPF sob n 2  132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob nç 44.338, e de outro lado, a empresa MELO & BASTOS 

LTDA - EPP. inscrita no CNPJ sob ng 07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, 0 84, Galeria 

Fénix, Sala 02, Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por CLÁUDIA GALINDO DE MELO, empresaria, 

portadora da Carteira de Identidade RG n 9  04.351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPF sob ri9  665.592.275-53, residente e 

domiciliada na cidade de Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado, mediante 

as Cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Contrato, a qual passa ter a seguinte redação 

"CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início no dia 06 de tevereiro de 2020 e 

término em 05 de maio de 2020, podendo ser prorrogado a critério das partes, niediante Termo 

Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA SEGUNDA -. Fica nomeada como fiscal deste contrato, a Sr IZABEL CRISTINA CERON DE PAULA, matricula 

1049. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas rio contrato inicial firmado entre as partes. 

E assim. oor estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor ,  e forma, 

tendo um só efeito legal, na presença de 07 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

Luis Eduardo Map,alhàes - Str, 05 de fevereiro de 2020 

~
OZI4!iVEIRA 

o Municipal  

TEÓFILO JERNÍMqS. DA SILVA MOTÃ 	 ' MELO & BASTOS LTDA - EPP 

Procur'ador Gd ai do Município 	 Contratada 

TESTEMUNHAS: 
loland 	a Cruz 	 Denise Cordeiro dos Santos 

CPÍ n2 048.231.055-32 	 CPF n9 431.514.509-20 

(17)3628-9000 	 ____ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MACALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 0421441910001 -05 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2  534/205 01 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MA 

E A EMPRESA MEIO & BASTOS LTDA - EPP 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N9 001f20; 

ADMINISTRATIVO NQ 201510792. 

Pelo presente Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO r 

EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nE 04.214.419/0001-05, com s& 

Barreiras, ng 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exn' 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG 'o 

11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob 1 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, dorvaH 

denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr TEÓFILO JERÔNIM 

PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG na 10 158,469-24 Ç l 

inscrito no CPF sob n9 132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob na 44.338, e de outro lado, a empresa MELO & 9 

LTDA - EPP., inscrita no CNPJ sob n2 07.612027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, n 

Fênix, Sala 02, Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por CLÁUDIA GALINDO DE MELO. 

portadora da Carteira de Identidade RG n9 04 351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPÇ sob n° 665.592 27 

domiciliada na cidade de Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acordari' 

as Cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Corwato, a qual passa ter a seguinte redação 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início no dia 06 de novembr -. 

término em 05 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado a critério das partes, medi -i. 

Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica nomeada como fiscal deste contrato, a Sr@ fZABEL CRISTINA CERON DE PAULA, rnat 

1049. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de-

tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 
o 

Luís Eduardo Magalhães BA, 05 de novell 

TEÓFILO JE 	lO P. DA SILVA M 	

Municipal 	

LPP L'MELO & BASTOS 

	

Procurddr Geral do Município 	 Contratada 
1 	 . í 

TESTEMUNHAS:  dm- 
Tiago Alves de Almeida 

CPF 0 052.924.885-93 

Denise 	 - 000037 
CPF n 2  431.514.509-20 

1 

PREFEITURA O 

WISEDUADO 
MAaA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MACALHÀES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP]. 04,214.41910001-05 

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 534/2015 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, E A EMPRESA MEIO & 
BASTOS LTDA - EPP, CONFORME EDITAL I)Â 
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2015, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 2015/0792. 

Pelo presente Décimo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n 04.214419/0001-05, 
com sede à A'. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por 
seu Prefeito, Exino. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, 
portador da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801 .809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pelo 
Procurador Geral do Município, Or. TEÓFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, 
advogado, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob n' 132.307.510-
00 e inscrito na OAB/BA sob 11 44.338, e de outro lado, a empresa MELO & BASTOS LTDA - EPP., inscrita no 
CNPJ sob n° 07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, ii" 84, Galeria Fênix, Sala 02, 
Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por CLAUDIA GALINDO DE MELO, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade RG n' 04.351,093-08 SSP/BA, inscrita no CPF sob o" 665.592.275-53, 
residente e domiciliada na cidade de Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, 
justo e acordado, mediante as Cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Contrato, a qual passa ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início no dia 06 de agosto de 
2019 e término em 05 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério das partes, 
mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato originário. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 05 de agosto de 2019. 

ozI'ÓLlvEIRA 
ito Municipal 	

•. 	 .,. L 
TEÓFILO JERQIO P. DA SILVA MOTTA 	 MELO & BASTOS LTD'A - EPP 

I'rocurdor eral do Município 	 Contratada 

TESTEMUNHAS: 
Assinatura 	 Assinatura  
CPF: '. . 	 . . 	 CPF:  

(77=3628-
:825 ()Ay. 	 Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães/BA 
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NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DF 

CONTRATO ADM1NLÇTRATIVO N> 534/2015 

QIJF ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, E A 
EMPRESA MELO & BASTOS LTDA - EPP, 
CONFORME EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS N 001 / 2015, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO K0  2015/0792 

Pelo presente Nono Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n' 04.214.419/0001-05, 
com Sede à Av. Barreiras, n 825, Centro, na cidade deLuts Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por 
seu Prefeito. Exnio Sr OZ1EL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, 

portador da Carteira de IdeMidade RG sob ti 11 673 945-26 %P/BA, inscrito no CPF sob ti" 502.801.809-00. 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pele 

Proirador Geral do Município, Dr, TEÓFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOT1A, brasileiro, casado, 

advogado, portador da Carteira de Identidade RG nIC'.158.469-2498P/RS, inscrito no CPF sob n' 132,307 510-
000 inscrito na OAB/ BA sob n" 44338. e de outro lado, a empresa MEIO & BASTOS LTDA - EPP., inscrita no 
CNPJ sob ti" 07 612027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, ii" 84, Galeria Fénix, Sala 02, 
Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste aio representada por CLAUDIA GALJNDO DE MEIO, empresaria, 
portadora da Carteira de Identidade RG ti" 04.351.093-08 SSP/BA, inscrita rio CPF sob ii' 665.592.275-53, 
residente e domiciliada lia cidade de Barreiras - BA. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, 

justo e acordado, mediante as Cláusulas e condições adiante estipuladas - 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Contrato, a qual passa ter a seguinte redação 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início no dia 06 de maio de 
2019 e término em 05 de Agosto de 2019, podendo ser prorrogado a critério das partes. 

mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pira aditada a Cláusula Décima Primeira do contrato que passará a ter a seguinte 
redaçao 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correção à conta do seguinte recurso 

financeiro: 

ORGÃc$JN!DADE 020-1,000 - SECRETARIA MUNICIPAT. DE PLANEJAMENTO, 
ORÇA MENTO Ii GESTÃO 
PROJEFOfATIVIDADE: 04.121i)2.2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA 15iCRETAR1A DE 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

@00049 

 W . 

tZ(77)678 9000  

(É) Av, Barreiras. 825 Centro. CEP 47.850-000. Luís Eduardo Magalhàes/A  
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PREFEITURA 5IUWIfA OE LU'S EC)UAPDO MACAS fAES 
ESTADO DA EA!A 

C) O. 21 	1OJ(J Os 

PROJETO/ATIVIDADE: l 92032.1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA 
DA CUI lURA 
FONTE DE RECURSO i)C RI-CURSOS CRDtNARo 
FONTE DE RECURSO 24- OU T ROS CONVÊN31055-OUTROS  
ELEMENTO DE DESPESA 4 4 ')C 31.0000- OBRAS E INSTALÀÇC)ES 

CiÁUsui A QUARTA - Ratiftcain-çe todas as Iemais cuufas do conhato orignárk. 

E assuw pi' estarem justaç e Cotit r4 tidac, as partes assinam o pré-sente em 03 (três) vias de igual teor o 

tma tendo um sã efeito IegaÊ, na presença. 1e 02 (duas) tostenunhas que após lido o subscrevem, 

L uiç Eduardo Magalhães - BA. 03 de maio de 2019 

OZIEt OLIVEIRA 
Lreteito N1 u inc Ipal 

TEÓFII..O JFRÓNM1 P. DA SILVA MOTTA 
PrucuriidorÇ'ral .io Município 

MEIO & RASTOS TIDA - EPP 
Conh atada 

TESTEMUNHAS: 

As'.ènatuia  
(_Pl 

Açsinatut 

31523 9000  

#) Av. Barr -ciras 825 Centro, CEP 47 850 0'0, Luis Edu;jidr, . 

L_ 	 .  

O L. 	. ,, 



LANÇADO NO WEBRUM 

0 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214419/0001-05 

OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 534/2015 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, E A 
EMPRESA MELO & BASTOS LTDA - EPP, 
CONFORME EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS N° 001/2015, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 2015/0792. 

Pelo presente Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, 
com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por 
seu Prefeito, Exmo. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, 
portador da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801.809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pelo 

Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA.. br?sileiro, casado, 
advogado, portador da Carteira de Identidade RG no 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 132.307.510-
00 e inscrito na OAB/ BA sob no 44.338, e de outro lado, a empresa MELO & BASTOS LTDA - EPP., inscrita no 
CNPJ sob n° 07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora GLiiIar Porto, n° 84, Galeria Fênix, Sala 02, 
Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por CLÁUDIA GALINDO DE MELO, empresária, 
portadora da Carteira de identidade RG n° 04.351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPF sob n o  665.592.275-53, 
residente e domiciliada na cidade de Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, 
justo e acordado, mediante as Cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Contrata, a qual passa ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início na data de sua assinatura 
e término em 05 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante 
Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica aditada a Cláusula Décima Primeira do contrato que passará a ter a seguinte 
redação: 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do piesente contrato coiretão à conta do seguinte 1etursu 
financeiro. 

ORGÃO/UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ ATIVIDADE: 13.392.032.1013 CONTRUÇÃO E MANU tENÇÃO DA CASA DA 
CULTURA 
FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE DE RECURSO: 24- OUTROS CONVÊNIOS-OUTROS 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

üOO42 



1 
0 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04214.419/0001-05 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato originário. 

1; assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 05 de Fevereiro de 2019. 

OZIEL OLIVEIRA  
Prefeito Municipal 

TEÓFILO JERÔP. DA SILVA MOTTA 
Procurad\qeral do Município 

BASTOS LTDA - EPP 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: 
C 

AA L  
PF: CPF* 	\LL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP1 04.214.419/0001 -05 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 534/2015 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, E A 
EMPRESA MELO & BASTOS LTDA - EPP, 
CONFORME EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS N° 001/2015, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 2015/0792. 

Pelo presente Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, 
com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por 
seu Prefeito, Exmo. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, 
portador da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801.809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pelo 
Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, 
advogado, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 132.307.510-
00 e inscrito na OAB/ BA sob n° 44.338, e de outro lado, a empresa MELO & BASTOS LTDA - EPP., inscrita no 
CNPJ sob n° 07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, n° 84, Galeria Fênix, Sala 02, 
Centro, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por CLÁUDIA GALINDO DE MELO, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade RG n° 04.351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPF sob no 665.592.275-53, 
residente e domiciliada na cidade de Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, 
justo e acordado, mediante as Cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada a Cláusula Quinta do Contrato, a qual passa ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato é firmado por prazo determinado, com início na data de sua assinatura 
e término em 05 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado a critério das partes, 
mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente." 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica aditada a Cláusula Décima Primeira do contrato que passará a ter a seguinte 
redação: 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correção à conta do seguinte recurso 
financeiro: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
PROJETO/ ATIVIDADE: 13.392.032.1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA 
DA CULTURA. 
FONTE DE RECURSO: 24 - OUTROS CONVÊNIOS - OUTROS 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato originrio. 
J 

\,7 

,,0 _ ~ 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÂES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP: 04.214.41910001-05 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

Luís E rdo Magalhães - BA, 05 de novembro de 2018. 
1 

ZIEL OLI EIRA 
PrefeivIunicipal 

TEÓFILO JERÔN4 P. DA SILVA MOTTA 
Procurador ral do Município 

MíL &STOSUDAI -UP 
Contratada 

TESTEMUNHA: 

Assinatura: Cí'JÜc$ 	u.r' 
CPF: o .9J1 	' 

Assinatura: 	 _____________________________ 
CPF: os 2 .,4 o:3 ;s -Oé 



LANÇADO NO WEBRUM 
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PREFEITURA MUNICIPAL Dl LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

NPJ 04,214,419/00011-01-5  

SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 

N2  53412015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA E 

A EMPRESA MEIO & RASTOS LIDA EPP, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EDITAL DE 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Ne 0792/2015, 

Pelo presente Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nP 04.214.419f0001-05, com sede à Av. Barreiras, n2 825, Centro, na cidade de Luis 

Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresá o 

e agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/RA, inscrito no CPF sob n' 502.801.809-00, 

residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Municipio, Or. TLÓVILO JERÕNIMO PENNO DA 

SILVA MOiTA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.158.469-24 SSP/RS, Inscrito no CPF sob r 

132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob na 44.338, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa MELO & 

USTOS LTrA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 07.6i..027/00D1-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, rig 84, Galeria Fênix, 

sala 02, na cidade de Barreiras - PÁ, neste ato representada pela Sra. CLAUDIA GAUNDO DE MELO, Empresária, portadora da Carteira 

de identidade RG sota ng 04.351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o° 665.862.275-53, residente e domiciliada na cidade de 

Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições adiante 

estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA—Fica aditada A Cláusula quinta do contrato que passará a ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÈNCIA 
O presente Contrato tem inicio na data de sua assinatura e termino em 05 de Novembro de 

2018, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 

moldes da legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato originário. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, tendo um 

só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

uis Eduardo Magalhães - BA, 03 de Novembro de 2017. 

OZIEL OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

,—fl - 	JJJ  
TEÓF 110 JER 	PHLVA MOTTA 

£e& \/L 
MELO & BA5TO'LTD - EPP 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1 

Name: 	 C(c& 	4/' 	 Nome: 	 4 
CPF n2 	- q q 	c  23 	

CPF fl0 ' 	 9 

Av. Barreiras, 825— Centro - Fone: 77 3628-9000 - Luís Eduardo Magalhães - BA 
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RECEBIDO EM, 	rInis~ração 
Asa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 

N9 53412015 QUE ENTRE Si CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA E 

A EMPRESA MELO & BASTOS LTDA - EPP, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EDITAL DE 

TOMADA DE PREÇOS N 2  001/2015 E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N 2  0792/2015. 

Pelo presente Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o ri 9  04.214.41910001-05, com sede à Av. Barreiras, ri9  825, Centro, na cidade de Luís 

Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo Sr OZIELALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário 

e agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG sob ri 9  11.673.945-26 SSP/BA, inscrito rio CPF sob ri 2  502.801.809-00, 

residente e domiciliado nesta cidade, assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Or. TEÕFILO JERÔNIMO PENNO DA 

SILVA MOiTA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n2 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob ri 2  

132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob n 2  44.338, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa MELO & 

BASTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob ri2  07.612.02710001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto, ri 2  84, Galeria Fênix, 

sala 02, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada pela Sra. CI.AUDIAGALINDO DE MEIO, Empresária, portadora da Carteira 

de Identidade RG sob 0 04.351.093-08 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nQ 665.862.275-53, residente e domiciliada na cidade de 

Barreiras - BA, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições adiante 

estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditada A Cláusula quinta do contrato que passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato tem inicio na data de sua assinatura e termino em 05 de Novembro de 

2018, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 

moldes da legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato originário. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, tendo um 

só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalh ães - BA, 03 de Novembro de 2017- 

OZIEL OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

TEÓFILO JERÔNIMO P. DA SILVA MOTTA 

Procurador Geral do Município 

LP ÍAL, 
MELO & BASTOS LTDA IEPP 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	 Nome: 

CPF n9 	 CPF n2 



A v 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 04.214.41910001-05 

QUINTO TERMO ADITIVO 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À ADMINISTRAÇÃO ruBucA MUNICIPAL N° 534f2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/0792 
TOMADA DE PREÇOS N° ~S 

Pelo presente Termo Aditivo ao Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, n° 825. 
Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhaes-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04214.419/0001-05, 
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 2-243,697 FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 
343.965.947-04, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, 
assistido juridicamente pela Assessora Jurídica de Licitações e Contratos do Município, Dra. 
VALDErE A. STRESSER, brasileira, advogada, inscrita na OAB/BA 667-B, residente e 
domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa MELO & BASTOS LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob n° 07612-02710001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto n° 84, Galeria 
Fênix, Sala 02, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por Cláudia Galindo de Meio, 
empresária, portador da Carteira de Identidade RG n° 04351 .093-( SSP/BA, inscrito (a) no CPF 
sob n° 665.592.275-53, residente e domiciliado na cidade de Barreiras - BA, doravante 
denominado COMPROMITENTE, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e 
condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Visando o reequilibrio econômico-financeiro do presente contrato, 
com fulcro no Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal n° 8.666193, fica acrescido ao presente 
contrato o valor total de R$ 20383,22 (vinte e três mil trezentos e oitenta e [rês reais e vinte e dois 
centavos), conforme Planilha Orçamentária anexa, a qual passa fazer parte integrante deste 
independentemente de sua transcrição, 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do Contrato originário. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, 
de igual teor. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 06 de debro de 2M16. 

Hy4tBIflTO SANTA CRUZ FILHO 
/ FEITO MUNICIPAL 

VALDFÍER
/CONTRATOS 

 
ASSESSORA JURIDICA DE LICITAÇÕES  

&í 
O & BASTOS LTLfA - EPP 

CNPJ sob n° 7.612.027/0001-84 



91 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÂES 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 04214.41910001-05 

QUARTO TERMO ADITIVO 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL N° 53412015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 201511)792 
TOMADA DE PREÇOS N° 00112015 

Pelo presente Termo Aditivo ao Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade 

de Luis Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado 

por seu Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG n' 2.243.697 FP/RJ, inscrito no CPP/MF sob n° 343.965.947-04, residente e domiciliado 

nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, assistido juridicamente pela Assessora 
Jurídica de Licitações e Contratos do Município, Dra. VALDETE A. STRESSER, brasileira, advogada, 

inscrita na OAB/BA 667-13, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa MELO & 

BASTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 07.612.02710001-84, estabelecida à Rua Professora 

Guiomar Porto n° 84, Galeria Fênix, Sala 02, na cidade de Barreiras- BA, neste ato representada por 

Cláudia Galindo de Meio, empresária, portador da Carteira de Identidade RG a° 04351.093-08 
SSP/BA, inscrito (a) no CPF sob n.° 665.592.275-53, residente e domiciliado na cidade de Barreiras - 

BA, 4iavante denominado cOMPROM11E4TE, têm entre si, justo e acordado, mediante as 

cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Atendendo as necessidades da Administração Pública Municipal, visando 

á conclusão das obras e a prestação de contas do respectivo Convênio, fica aditada Cláusula Quinta 
para prorrogar o prazo de vigência do presente Contrato passando a mesma ter a seguinte redação: 
"O presente contrato á firmado por prazo determinado, com início na data de sua assinatura e 
término em 05 de novembro de 2017, podendo ter a sua duração prorrogada nas condições do Artigo 
57 da Lei Federal 8.666193? 

- 	 CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do Contrato originário. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, de igual teor. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 2

A 

 201 

 SANTA CRUZ FIL7HO 

ITO MUNICIPAL 

VALD A. ESSER 
ASSESSORA JURÍDICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

LO  & ~BASTOS,  LTDPP 
CNPJ sob n° 07.612.02710001-84 



TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TÍRMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DF SERVIÇOS 
Á ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL Nn 52Oi5 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 203 4Ü742  
TOMADA DE PI(EÇOS N' 0O~5 

Pelo pnente Termo Áditivo Co npruio Iebraio entre oPIUNICÍP1O DE LUiS EDUARDO MAGALHÃES, 
petsoa juíidica de dirvto público, com sede à Av. Barreiras, n'825, Centro, na cidade de Luis Eduardo Maga hieç 
BA, inscrito no CNPJ sob W'04-214A19/N01 -05, neste ato representado por seu Prefeito. Sr, HUMBERTO SANTA 
CRUZ FILHO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n 2,241697 FP/R), iru:rito no CPFIMF sob 
n 341965,947-04, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, ambos asistido 
jurjdjramente pela Assessora Jurídica de Licitaçôei e ContTatt^s do Município, Dra. VALDETE A. STRESSR,, 
hrai1eim. adve ada, inscrita na 0A11/BA 667-lI, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empr 
MULO &: BASTOS LTDA E??, inscrita noCNl'J sob vf 07.612.02710001-84. estabekdda á Rua I'rofessora Guiomar 
Porto n" 84. Galeria Fênix, Sala 02, na cidade de Barreiras - BA, neste ato repre'ntada por Ctàudia Gatindo de Melo 
empresaria, portador da Carteira de identidade RG n'04.351.093-08 SSP/BA. inscrito (a) no CPF sob n'665591275-
53, residente e domiciliado na cidade de Barreirv LIA, doravante denominado COMPROMITENTE, têm entre si, 
justo e acordado, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Atendendo as nccrssidades da Administraçio Püblíca Municipal, vis edo à conduso das 
obras e a prestação de contas do r sps'uívo Corwènio, fica aditada Cláusula Quinta para prorrogar o prau de 
vigência do presente Contrato passando a mesma ter a seguinte redação - 
"0 presente contrato ê firmado por prazo deerminado, com início na data de soa assinatura e término em 25 de 
outubro de 2016, podendo ter a sua duração prorrogada nas condições do Artigo 57 da Lei Federal 8b66/'3" 

C LÁUSULA SEGUNDA Rati&am-se todas as den'tais dMsu1as do Contrato nrig1nrio 

E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) via, de igual teor. 

Luis Eduardo Magaflies-Bt. 29 de julho de 

Jffi4E1tRTO SANTA CRUZ FILHO/ 

/ 	JREFErR) MUNICIPAL / 

Lti 	/VAWEtE A. STR.ESSE 
ASSESSORA JURÍDICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

M11,0 & BASTOS L A EPP 
CNPJ sob n' 0761202710001434 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÂES 
ESTADO DA i3A4IA 

CNPJ: 0421441910001-05 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
TERMO DE CONERATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL N° 534/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201510792 
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2015 

Pelo presente Termo Aditivo ao Compromisso celebrado entre o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhães-
BA, inscrito no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA 
CRUZ FILHO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RC no 2.243.697 FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
n° 343965.947-04, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos 
juridicamente pela Assessora Jurídica de Licitações e Contratos de) Município, Dra. VALDETE A. STRES SER, 
brasileira, advogada, inscrita na OAB/BA 667-13, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa 
MELO & BASTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n°07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar 
Porto n° 84, Galeria Fênix, Saia 02, na cidade de Barreiras.. BA, neste ato representada por Cláudia Galindo de Meio, 
empresária, portador da Carteira de Identidade RG a° 04.351.093-08 SSP/BA, inscrito (a) no CPF sob n.° 665.592.275-
53, residente e domiciliado na cidade de Barreiras - BA, doravante denominado COMPROMITENTE, têm entre si, 
justo e acordado, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Atendendo as necessidades da Administração Pública Municipal, visando à conclusão das 
obras e a prestação de contas do respectivo Convênio, fica aditada Cláusula Quinta para prorrogar o prazo de 
vigência do presente Contrato passando a mesma ter a seguinte redação: 
"O presente contrato e firmado por prazo determinado, com inicio na data de sua assinatura e término em 02 d' 
agosto de 2016, podendo ter a sua duração prorrogada nas condições do Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93." 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se todas as demais cláusulas do Contrato originário. 

E, por estarem as partes jistas e contratadas, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias, de igual teor. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 03 de maio de 

HNH3E7fEO SANTA CRUZ FILHO! 

/ PFE1TO MUNICIPAL 

VALDE~STRESSER 
ASSESSORA JURIDICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

tcr í ~-EPP  (,IELO & BASTOS LTD  
CNPJ sob a° 07.612.027/tXX)1-84 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES 
ESTADO DA BALA 

CNPJ: 0421449j0001 05 

tERMO AOl IlVO 
TERMO DE CON-MATO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
4At)MPISrRAÇÀOPBU( AMUNLUPAI 514i2Ol5 

PROCESSO ADMINIS1ATIVO N' 2015fl)792 
I0MAL)4 DE PREÇOS M -  0(11f2UI5 

Pelo p~~ Termo Aditivo ao C nprornisso celebrado entre  o MUNICtPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 
í ~m jurídica d* direito púbhc4 com de a Av, Harreinis. a' 825 v  Centro na cidade de Luís Eduardo Magalbe 

BÁ, scriki no CNPI sob a' 04 2IL419/O(M Oi, nesto ao representado por sou Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA 
CRUZ FILHO, brasik'íro, casado, portador da Carteira de Identidade RG if 2,243,697 FP/RJ, inscrito no CPF/ ME sob 
til 343.%5947404, residente o d~cí ludo nesta cidade doravante d wnunadii CONTRATANTE, arnhos assistidos 
undicamente pela Assessora hiridica de Licitaçôes e Contratos do Muncip3o Dra. VALDETE A. STRESSER. 
}'rasde*ra advoiada, mscrita na OAB; BA õô7.-B, residente e domwihada !iestii Ç.idadv o, de outro lado, a enpreia 
MELO Ar BASTOS LiDA - EPP, inscrita no CNP sob n U7t12t)27/0(X)I 4, et b44ecida d Rua Protessora Guiomar 
Porto W&l. (aena EOnix. Sola 02, na cidade de Barreiras BÁ, neste ato representada por CI&udia Galindo de Meio, 
emprrsària, portador da C.ariein, de Identidade RC n (m ,351 0'443 SSP/  BA, nscnk (a) no CPF sob n, 1  ó539227 

, sidente e domiciliado na cidade de Barrtras BA, doravante denominado COMPROMITENrE, têm entre si, 
o a4ordadu, n diante as clausulas o onhçws iante tpuIadas 

CLÁUSULA PRIMEIRA Conto~ 	do artigo b5 da Lei Federal n 8.6e; 1 3, fica suprimido ao presente e valor 
do R$ 425 OOtquitr 	o vnte o euso rea, hc,tiid est ICLIdO e valor global do contrato de R$ 2%O58,81 

o novertto e oto mil, :inquenta ('0110  roaise eiteritu uni entaso), .oiiori -w planilho wçarneniaria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - teamse todas as demais d&íusulas de Contrato or&giMrio. 

E, por estarem as partes iustas e cuntratado, aeanim o rroet'  1 roo n t% quatro vms, d igual teor. 

Luis Eduardo Magalhses-BA. 22 de punho de 

TO SAN1A CRU? FilHo / 
j7 FEITO MUNICIPAL 

VAWFTE A. STRESER 
ASSESSORA IURIDICA DE LlC:ITACOES E CON RATOS 

Ar BAS1OS IIIJA 
CNPI sob n '7t2 t27 OOtii&l 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04214.41910001-05 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL N° 534/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2015/0792 
TOMADA DE PREÇOS N° 00112015 

Pelo presente Contrato Administrativo de Execução de Obra, celebrado entre o MUNICÍPIO 
DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 
Barreiras, n° 825, Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob ri 0  

04.214.41910001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA CRUZ 
FILHO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG ri' 2.243.697 FP/RJ, inscrito 
no CPF/MF sob ri°  343.965.7-04, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, assistido juridicamente pela Assessora Jurídica de Licitações e Contratos do 
Município, Dra. Valdete Aparecida Stresser, brasileira, advogada, inscrita na OAB/ BA 667-B, 
residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa MELO & BASTOS LTDA - FF1?, inscrita no 
CNPJ sob n° 07.612.027/0001-84, estabelecida à Rua Professora Guiomar Porto n° 84, Galeria 
Fênix, Sala 02, na cidade de Barreiras - BA, neste ato representada por Cláudia Galindo de 
Meio, empresária, portador (a) da Carteira de Identidade RG no 04351.093-08 SSP/ BA. inscrito 
(a) no CPF sob n.° 665.592.275-53, residente e domiciliado na cidade de Barreiras - BA, 
doravante denominado CONTRATADA, em conformidade com o Processo Administrativo n o. 

2015/0792, com fundamento na Lei Federal rio  8.666/93 e suas alterações, passando o Edital da 
Tomada de Preços  n°001/2015 e a proposta de preços da CONTRATADA, independentemente 
de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste instrumento, que se regerá 
pelas cláusulas e condições seguintes,  que mutuamente aceitam e outorgam: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a Construção da Casa da 
Cultura, conforme Contrato de Repasse n° 785070j2013 do Ministério do Turismo, conforme 
especificações contidas no Edital da Licitação, Tomada de Preços de n.° 001/2015 e na Proposta 
de Preços apresentada pela CONTRATADA, documentos estes que passam a fazer parte 
integrante deste instrumento contratual independentemente de sua transcrição. 

DAS OBRIGAÇÕES 

CLAUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA declara que possui todos os equipamentos 
necessários para a execução da obra, bem como funcionários especializados neste setor para a 
devida execução deste contrato e se obriga a suas expensas: 
21 - Manter tais equipamentos em perfeito estado de conservação e uso, a fim de obedecer a 

	

todas as condições de habihtaçao e qualificação exigidas no processo Itt itatórto 	 )/ 

	

V/P 
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2.2 - Arcar com impostos, taxas, obrigações sociais, trabalhistas e tributárias que possam incidir 

sobre a prestação do serviço, e também por qualquer dano causado a terceiro ou acidente de 
trabalho com seus funcionários. 
2.2.1 - A inadin'iplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. 
2.3 - Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e 
demais elementos técnicos que integram o Edital de Licitação, obedecendo rigorosamente as 
Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como 
determinações do CONTRATANTE e legislação pertinente. 
2.4 - Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, Estado, Município ou terceiros. 
2.5 - Comunicar A fiscalização as correções necessárias sempre que ocorrer falhas, erros ou 
omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o Edital de 
Licitação e, aguardar a decisão do órgão Gestor para dar prosseguimento aos serviços 
relacionados às irregularidades apontadas. Tais correções somente serão efetuadas COfli a 
aprovação da Fiscalização. 
2.6 - Facilitar a ação da fiscalização ria inspeção da obra, em qualquer dia ou hora prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 
2.7 - Quando, por motivo de força maior houver necessidade de aplicação de material similar ao 
especificado, submeter, antecipadamente, o pretendido à fiscalização, para que a mesma, 
através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou 
não do mesmo. 
2.8 - Retirar iodo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente 
limpo. 
2.9 - Caso se verificar que os serviços prestados possuem defeito na estrutura ou ria qualidade, a 
CONTRATADA se obriga a responder pelos mesmos,, refazendo o serviço às suas expensas, 
exceto quando isso ocorrer por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente 
comunicadas à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência. 

DO PREÇO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução dos serviços descritos na cláusula primeira, a 
CONTRATADA, receberá a importância de R$ 298.483,81 (duzentos e noventa e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e uni centavos). O reajustamento, será efetuado de 
acordo com os índices utilizados pelo governo para reajustamento de obras construção civil e, 
só ocorrerá no caso d.e haver atraso na liberação do pagamento das medições devidas. 
3.1 - O pagamento à CONTRATADA será efetuado com base no Boletim de Medição atestado 
pela fiscalização da CONTRATANTE e ocorrerá até 15 (quinze) dias subsequentes a / J/" 



o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNFJ: 04.214.41910001-05 

apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Certidões Negativas da Fazenda Federal, FGTS 

e Trabalhista e do Boletim, de Medição. 

3.2 - No Valor descrito acima estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de material, 

transporte, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, combustível, impostos, taxas de qualquer 

natureza e encargos sociais dos funcionários que, direta ou indiretamente, impliquem ou 

venham a implicar no fiei cumprimento deste instrumento, e, sobre o qual serão descontados os 

impostos, INSS, 155 e IRPJ, estando os mesmos dentro dos limites previstos em lei. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente Contrato é 12 (doze) meses, com 

início em 05 de maio de 2015 e término em 04 de maio de 2016. 
5.1 - O prazo pata execução dos serviços, correrá em observância aos prazos apresentados e 

estabelecidos no cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA no Processo 

Licil.atório e, terá início a partir do recebimento da Ordem da Serviços emitida pela 

CONTRATANTE 

5.2 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 

autuados em processo: 

5.21 - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

5.2.2 superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranhe à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

5.213 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

5.2.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

5.2.5 - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

5.2.6 - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

5.17 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

CLÁUSULA SEXTA - Estando os serviços, objete do presente termo, devidamente finalizados 

e de acordo com o previsto no Edital. de Licitação,  na Proposta de Preços e nas cláusulas 

contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, serão recebidos pelo CONTRATANTE 

mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

II 
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a) provisoriamnte, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação; 

b) definitivamente, após verificação da qualidade do material e consequente aceitação da obra 
finalizada. 

FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, indicará 
o representante e responsável pela fiscalização, o qual anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
7.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
7.2 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
LUIS EDUARDO MAGALHAES, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na 
ocorrência não deverá implicar corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e 
prepostos, salva seja caracterizada a omissão funcional por partes destes. 
7.3 - Compete exclusivamente à fiscalização: 
7.3.1 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular prazo 
para a sua retirada da obra. 
7.3.2 - Exigir a imediata substituição de técnico, mestre OU operário que não corresponda técnica 
ou disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e 
condições contratuais. 
7.3.3 - Decidir quanto à aceitação de .material 'similar" ao especificado sempre que ocorrer 
motivo de força maior. 
7.3.4 - Exigir da CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao inicio das obras dentro 
do prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviços. Tais elementos 
consistirão basicamente da documentação técnica julgada indispensável, inclusive dados para a 
locação da obra, nível de referência e demais elementos necessários. 
7.3.5 - Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA. 
7.3.6 - Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA. 
7.3.7 - Autorizar as providências necessárias junto a terceiros. 
7.3.8 - Promover com a presença da CONTRATADA, a inspeção de todos os serviços. 
7.3.9 - Transmitir por escrito, instrução sobre modificações do projeto que porventura venham a 
ser feitas, bem como alterações de prazo e cronogramas. 
7.3.10 - Dar ao CONTRATANTE, imediata ciência de fatos que possam levar a aplicações de 
penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo rescisão do Contrato. 
7.3.11 - Relatar oportunamente ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam 
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras em relação a terceiros. 

9)4 
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temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) 
do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

10.11 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na 
prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo 

ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado 
e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes deste instrumento de contrato 
correrão por conta da seguinte classificação orçamentária, financeira e programática seguinte: 
Unidade Orçamentária: 02.07.000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Função Programática: 13.392.040.1.030 - Construção e Manutenção da Casa da Cultura 
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00- Obras e Instalações 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, 
com exclusão de qualquer outro por mais especial que seja para dirimir as dúvidas que por 
ventura surgirem a respeito do presente contrato. 

E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o 
subscrevem. 

Luis Eduardo lVla1'alhãc'ç 	05 di' m"io de 2015. 

TILI 	lO SANTA CRUZ FILHO 
relei[() Municipal 

DRA. VALØETE Á S 
Assessora Jurídica de Licitaç es e Cón 

' ÊãU~0kr 
íIÉLO & BASTOS ÉTIDA - EFP 
CNPJ sob no 07.612.027/0001-84 

TESTEMUNHAS: 
tÀk9) 
	

2. 
Nome: Ellnéia Marinho Ribeiro 

	
Nome: Patrícia Rifei Scapini 

CPF: 055.607.516-18 
	

CPF: 024.788.885-05 
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Grau de Sigilo 

#PÚBLICO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
78507012013/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE Si FAZEM A UNIÃO 
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO 
TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÓMICA 
FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, inscrito no CNPJ/MF sob o o° 
05.457.283/0002-08, representada pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12108/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 
06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/0112018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, 
de 27/1212016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJIMF sob o 
00.360.305/0001-04, e MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, na qualidade 
de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 78507012013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram 
o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo a alteração do Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de Repasse 
n° 785070/2013/MTU RICA IXA, de 0411112013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do Ministério do Turismo, que 
passa(m) a ter a seguinte redação: 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 05/02/2020." 

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇAO 

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA FERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor. 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para 
que surta seus efeitos jurídicos e legais, em j o e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do 
original. 

Barreiras 
	

06 	de 	 Setembro 	 de 	2019 
Local/data 

Cw 

Assinatura, sob carimbo, ddCOVTA 
	

Assinatura 	 ATADO 
Nome: NELSON ANTONIO DIQU 

	
Nome: 	VES DE OLIVEIRA 

CPF: 546.293.576-53 	/ 
	

CPF: 	. 01 .809-00 

Testemunhas 	
/ 

Ic-,J 4n, 

CPF:QS,, 	 s 	2 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.ciov.br  



CAIXA Termo Aditivo 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
REPASSE N° 785070120131MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI 
FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) 
MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE 
LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, inscrito rio 
CNPJ/MF sob o n° 05.457.28310003-80, representada pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 
12108/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 0610311970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na 
Assembleia Geral de 1910112018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 2711212016, e suas alterações, com 
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 314, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.30510001-04. e 
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, na qualidade de 
CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 78507012013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo 
assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse n° 78507012013/MTURICAIXA, de 04/1112013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Ministério do Turismo, que passa(m) a ter a seguinte redação: 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 05/11/2019." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, 
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Barreiras 	 ____________ , 	 Março  
Local/data 

Assinatura, sob carimbo,iVb*RATANTE 
Nome: NELSON ANTONIO DE IOUEIRA 	 NomíEL ALVES DE OLIVEIRA 
CPF: 546.293.576-53 	 _2.801 .809-00 

Testemunhas 

CPF:Q1 	
- o6 

27.016 v022 micro 
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#PÚBLICO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
1005325-0812013/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE Si FAZEM A 
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) 
MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 05.457.283/0003-80, representada pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 
12/0811969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 0610311970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na 
Assembleia Geral de 1910112018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27112/2016, e suas alterações, com 
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, e 
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.41910001-05, na qualidade de 
CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 78507012013/MTURICAIXA, representados neste ato pelos abaixo 
assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse n° 785070/201 3/MTURICAIXA, de 0411112013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Ministério do Turismo, que passa(m) a ter a seguinte redação: 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 05/0512019." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, 
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Barreiras-Ba  , 	 01 	de 	Novembro 	de 	2018 
Local/data  

Assinatura, sob carimbo, do CO4TNTE 	 ONTRATADO 
Nome: NELSON ANTONIO DE SIQUEIRA 	 ._OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 
CPF:546.293.576-53 CF: 502.801.809-00 

Testemunhas 	/ 
Noe '  
CPF: G53 ' 	

-6 

LQ 4;ro,~-UÉ  
PF:Ob 	I.00 5 

27.016 v022 micro 
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#PÚBL!CO] 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
78507012013/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO 
DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério dc Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
pelo Decreto-Lei n° 759, de 12/0811969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto 
aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28/0312013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 
314, Brasília-DF, inscrita no CNPJIMF sob o n° 00.360.305/0001-04, e o Município de Luís Eduardo Magalhães, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 
785070/2013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, 
mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse a° 78507012013/MTURJCAIXA, de 04/11/2013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Ministério do Turismo, que passa a ter a seguinte redação: 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 30 de Novembro de 2018." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora 
aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado á publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E, por estarem assim jUStOS e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Barreiras 	 'i 	de 	 Abril 	 de 	2018 
Local/data 	 ÍL 

Assinatura, sob 7rat 	 aturadoGontro 
Nome: NELSON 	 ZIE 

Testemunhas  

CPF: 	 V-2,5 - 0 9 	 CPF. (S 

28.020 vOOl micro 
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#PÚBLICO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
1005325-081201 3/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
pelo Decreto-Lei n° 759, de 12108/1 969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1 970, regendo-se pelo Estatuto 
aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 2810312013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 
314, Brasília-DE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.30510001-04, e o Município de Luís Eduardo Magalhães, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 
785070/201 3/MTUR/CAI)(A, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, 
mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse n° 78507012013/MTUR/CAIXA, de 04/1112013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Ministério do Turismo, que passa a ter a seguinte redação: 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 5 de Maio de 2018." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora 
aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Barreiras, BA 	 áwk -_____ , 	02 	de 	Outubro 	de 	2017 
Local/data 	 ÀRI  

Assinatura, sob carim 
Nome: NELSON ANTJEIRA 
CPF: 546.293.576-53 

Testemunhas 

Nome: 
CPF: OS- 33. 	. 

Assintura do Contratado 
Nome: OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 
CPF: 502.801.809-00 

ÃÀ)J 
Nome: 	 - 

jtYiCi 	. 	íll 	Cï 
vatncula 002 
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
1005325-081201 3/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO 00 TURISMO. REPRESENTADO PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, NA FORMA ABAIXO: 

A UNIÃO FEDERAL, pai ntermédio do Corcece"Oe Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), instituição fLianceira sob a forma de empresa pública. dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
pelo Decreto-Lei n' 759, dè 1210811969, e cotstuda po Decreto n 11  66.303, de 06103/1970, regendo-se pelo Estatuto 
aprovado cela Decreto a° 7.973. de 2810312013. e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul. Quadra 04, Lote 
3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ!MF sob o n° 00.3611 .3050001-04, e o Município de Luis Eduardo Magalhães, inscrita 
no CNPJ sob o 00 04.214.419/0001-05, na ouatdade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 
'85070/20í3/MTUV/CAlXA representados neste etc' pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, 
neuaiite as c:ausjlas e condições a seguir re1eco'10.3s 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse no 78507012013/MTUR/CAIXA, cie C4,11;2013, reiizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Minstério do Turismo, que passa a ter a seguinte reacção' 

"PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 5 de Novembro de 2017.' 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificados em todos os seus terrnce e ccridç5es os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora 
aditado, sendo este Termo parte integrante a complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo cera levado à pub/caço oc Diário Citicial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo para que surta seus efeitos jurídicos e legCis em uizo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do originai. 

Barreiras 
	

03 	de 	Outubrc 	de 	2016 
Local/date 

do Contratado 
Nome, Nelson Antônio de 

	
MBERTO SANTA CRUZ FILHO 

CPF: 546.293.576-53 
	

0FF' 

Testemunhas 
 

N me 
-. 	 ..j 

c 	- Nome '  
OPF. 3S. 	q 

Patrícía f. d *anú Carvalho 
Matricula 8002 

28.020 vOOl mcr': 
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Termo AditivoAditivo 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO AO 
TERMO DE COMPROMISSO No 785070 1 2013 / MINISTERIO DO 
TURISMO 1 CAIXA, QUE ENTRE Si FAZEM A UNIÃO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTERIO DO TURISMO, 
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O 
(A) MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA, NA 
FORMA ABAiXO:, 

A União Federal, por meio da Caixa Económica Federal, instituição sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade juridica de 
direito privado criada pelo Decreto-Lei ri °  759. de 12/0811969, e constítuida pelo Decreto ri °  66303, de 0610311970. regendo-se pelo 

Estatuto aprovado pelo Decreto ri °  7.973. de 2810312013. e suas alterações com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 314, 

Brasilta-DF, inscrita no CNPJÍMF sob o a° 00.360.30510001-04 e o( a) MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - 8A inscrito no 

CNPJ sob o n 0  04.214.41910001-05, ria qualidade de CONTRATAOOICOMPROMISSÁRIO no Contrata de Repasse/Anexo ao Termo de 

Compromisso ri °  785070 1 2013/ MINISTERK) DO TURISMO CAIXA representados neste ato pelos abaixo assinados celebram o 
presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o(s) itemísubitem n único da(s) Cláusulas(s) do Contrato de Repasse/Anexo ao 

.: ,,armo de Compromisso G  786070 / 2013 1 MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA, realizado segundo os termos do Programa do 
MINISTERIO DO TURISMO, que passa(m) a ter a seguinte redação 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A vigência deste Contrata de Repasse/Termo de Compromisso iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 05 de 
Novembro de 201 , possibilitada a sua prorrogação, mediante aprovação da (CONTRATANTE / COMPROMITENTE). quando da 
ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do obieto no prazo acordado 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse/Anexo ao Termo de Compromisso 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Dáro Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 vias de igual teor, na presença as testemunhas abaixo. 

BARREIRAS, 06 de Novembro de W15 

Assinatura, sob carimbo, drnt;~t~nte  1 campromitentei 
Nome NELSON ANTONIOSt IRA 
CPF 546 293.576-53 

AssinatØi ki (t;ontratada / compromissário) 
Nome./H0MBRTO SANTA CRUZ FILHO 
CPF 43.9651947-04 

Testemunhas 

4c Tcij 	
. 
	

Nome, 	 - 

CPFÇ'2 ?'3) 
	

CPF 	 d! 



Testemunitas 	
/ 

...... 
rue. 

CPF Ot.°S 

Assinatura, sob càf:/nbo d 	tratante 
Nome: Nelson Artôn!o 	iqu'ra 
CPF. 546 293.576-53 0FF 

Nome 
0FF 

PatTY. 	aaC0 
Matricula 8002 

IÍ Termo 	t a ont tc a. Repasse OGU 

Grau de sigilo 

#PÚBLICO 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
1005325-081201 3/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA 
CXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÂES, NA FORMA ABAIXO: 

A UNiÃO FEDERAL por intermédio do Concecente nistério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal 
/CEFinstituição financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 
r'eio Decreto-Lei n° 759, de 12/0811969, e cüpStitída pelo Decreto n°66303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto 
oprcvado pelo Decreto n° 7.973, de 28/03,2013. e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 
3/4 Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360 305/0001-04, e o Município de Luís Eduardo Magalhães inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.214.41910001-05, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 
785070/2013/MTUR!CAIXA, representaaos neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, 
mediante as çiausLiias e condições a seguir eiac:oradas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término de Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de 
Repasse n° 785070/203/1VÍTUR!CAlXA. de 04/ 11 12013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do 
Ministério do Turismo, que passa e ter a seguinte redação: 

PRAZOS 
Término da Vigência Contratual: 5 de Novembro de 207" 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificados aro todos os seus termos e oiidiçÕes os demais tens e ciáusuras do Contrato de Repasse ora 
aditado, sendo este Temo parte ntegrante e noinciementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEiRA 
O presente 'Termo Adrilvo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E, por estarem asam justos e pactuados firmam este instrumento, que se, a assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para oue surta seus efeitos jurídicos e iegais em juízo e fora dela, sendo extraídas as respectivas copias. que 
terão o mesmo valor do orig:nal. 

8arreíras , 	!33 	de 	Outubro 	de 	2016 

L.ocaudata 	 /.... 

28.020 vOOl rilicro 
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CONTRATO DE REPASSE N° 785070/ 2013 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA 
PROCESSO N° 3678.1005325-08 /2013 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO 
DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE LUIS 
EDUARDO MAGALHAES - BA, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MTUR 
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de 
Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a 
seguinte regulamentação, Decreto 93872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n° 6.170, de 25 de 
julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de 
Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a 
espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir: 

SIGNATÁRIOS 
- CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTERIO DO TURISMO, representada pela 

Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6 de 
março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n°7.973, de 28 de março de 2013, e suas alterações, com 
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 314, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na 
qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por WALTER LUIZ 
SIQUEIRA DA SILVA, RG n ° , CPF n° 557.344.486-72, residente e domiciliado à Rua Professor Orlando Gomes, 597, 
Bairro Aratu, Barreiras - BA, conforme procuração lavrada em notas do 2 0  Tabelião de Notas e Protesto, Brasília/DF no 
livro 2925, fis 08 e 09 , em 1210112012, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

II - CONTRATADO - MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 
04.214.41910001-05, neste ato representado pelo respectivo Prefeito, Sr HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO, portador 
do RG n° 2243697 FP e CPF n° 343.965.947-04, residente e domiciliado à RUA TOM JOBIM, CASA 109, COND. 
RESIDENSIAL GREEN VILLAGE, JARDIM PARAISO, LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO. 

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA 

MUNICÍPIO(S) BENEFICIADO(S) 
LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA. 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
Documentação: Projeto Técnico de Engenharia e Títularidade de Área 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 240 dias. 
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30 dias. 

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
(X)Não 	( )SIM 

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recursos do Repasse da União R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais). 
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R$ 19.890,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 263.640,00 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
quarenta reais). 
Nota de Empenho n° 201 3NE800342, emitida em 1210812013, no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três 
mil, setecentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 540007, Gestão 0001. 
Programa de Trabalho: 2369520761 OVO 0029. 
Natureza da Despesa: 444041. 
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 2734.006.00647017-9. 

PRAZOS 
Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 04/11/2013. 
Término da Vigência Contratual: 04/11/12015. 
Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual çq conclusão da execuço do q$jeto,  o 
que ocorrer primeiro. 



Arquivamento: 20 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instauração da 
tomada de contas especial, se for o caso. 

FORO 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de BAHIA. 

ENDEREÇOS 
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: RUA PARAIBA QDRA 71 LOTE -13/14-CENTRO, 
LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. 
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: RUA ABILIO FARIAS, S/N - ED GENESIS - 
SOBRELOJA, BARREIRAS. 

\ 

\\\\(\}\ $:!o 

Assinatura Contratante 

Nome: WALTER LUIZSIQUEI1» 
DA SILVA 

CPF: 557.344.486-72 

Contratado 

Nomel y{UMBERTO SANTACRUZ 
FILHO 

CPF: 343.965.947-04 

Testemunhas 

Nome: 
	

Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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#PUBLICO  

CONTRATO DE REPASSE N°0 12013 / MINISTERIO DO TURISMO! CAIXA 
PROCESSO N°3678.1005325-08 12013 

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

1 - São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição: 

a) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Gerais; 

b) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso; 

c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). 

1.1 - A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação 
pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela 
CONTRATANTE. 

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, nos termos de ato regulamentar do Concedente. 

1.1.2 - O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das 
exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno 
direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 

1. analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas; 
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no 

Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso; 
III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 

correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos 
da CONTRATANTE; 

IV. transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, 
observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação; 
VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao 

Concedente; 
VII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, 

informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial; 
VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da 

não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o 
caso, a correspondente Tomada de Contas Especial. 

2.2 - DO CONTRATADO 

1. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para 
executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no 
Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu 
Orçamento; 

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas 
pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código 
Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao 
Contrato de Repasse; 

IV. adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10098, de 19 de dezembro de 2000, e no 	/ 

	

Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à pron\oção de acessibilidade das pessoa 	/ 
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida; 



V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 
Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, 
informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações; 

VI. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e 
institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem 
como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos 
emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos 
da legislação aplicável; 

VII. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental 
municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, 
determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, 
quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, 

nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria, 
assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária 
discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de 
sua composição; 

XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 70,  §20 , inciso II, da Lei 
8.666193 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União; 

XIII. no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, observar o disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de 
abril de 2013, nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como 
apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do 
atendimento ao disposto no referido Decreto; 

XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua 
forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização; 

XV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que 
a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório; 

XVI. no caso da contratação de prestação de serviços, apresentar declaração expressa ou fornecer declaração 
emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira 
responsabilidade a fiscalização dessa obrigação; 

XVII. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela 
qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF; 

XVIII. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do 
serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de 
homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores 
e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem 
como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades; 

XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, 
cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros 
contábeis; 

XXI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em 
contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n°516, de 15 de março de 2010; 

XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o 
desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do 
Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE; 

XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem 
como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso 
estabelecido; 

XXIV. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas 
sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade; 

XXV. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de 
Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

XXVI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município 
ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeirospela CONTRATANTE, em conformidade  
com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio etrônico; 

XXVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações\desenvolvidas para viabilizar o  
acompanhamento e avaliação do processo; 	 \ 

XXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Côptrato de Repasse, o nome do 
Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRAtAJTE e do Concedente, como 



entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local 
onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 
30 de setembro de 1997; 

XXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas 
publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 
30 de setembro de 1997; 

XXX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de 
Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema; 

XXXI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo 
fixado no Contrato de Repasse; 

XXXII. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do 
Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade; 

XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios 
públicos; 

XXXIV. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta 
de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de 
despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na 
Cláusula Sétima deste Instrumento; 

XXXV. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato 
de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho. 

3.1 - O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à 
conta de recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, 
figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de 
despesa. 

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. 

3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de 
Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO 

4 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização 
escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse 
na conta vinculada, este se for o caso. 

4.2 - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para 
liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta. 

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a 
autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se 
realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 
73, inciso VI, alínea "a" da Lei n° 9.504197. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS 

5 - A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou 
etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade 
financeira do Concedente e atendidas as exigências cadastrais vigentes. 

5.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o 
cronograma de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a 
execução física e a comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação 
financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO. 

5.1.1 - No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à 
primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda 
parcela e seguintes, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE de relatório çle execução com comprovação da 
aplicação dos recursos da última parcela liberada. 

5.2 - No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União seja inferior a R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo Conceder na conta vinculada, ocorrerá de 



acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por 
cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do valor de repasse da União. 

5.2.1 - Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do 
objeto do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS 

6 - As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos 
orçamentas dos contratantes. 

6.1 - A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação especifica do 
Concedente, com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento. 

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, 
findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo 
físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para 
aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOGJMF/CGU n° 507, 
de 24 de novembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento. 

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte 
de recursos, se for o caso. 

7.2 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes 
informações: 

- a destinação do recurso; 

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou 
documentos contábeis. 

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser 
realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário 
final da despesa: 

a) por ato da autoridade máxima do Concedente; 

b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto; 

c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na 
liberação de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada. 

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, 
pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela 
CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços. 

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período 
anterior ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que 
comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente. 

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto 
para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor 
que um mês. 

7.5.1 - A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto 
prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de 
regularização da conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio 
do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês. 

7.5.2 - Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contrato de Repasse 
para consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar deemonstrativo específico que 
integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida. 



7.5.2.1 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no caso de obras e 
serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 
mil reais), devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado. 

7.5.2.2 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do 
objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida. 

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de 
Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO 
FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da 
restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável. 

7.6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da 
contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida 
exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado. 

7.7 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados 
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

b) quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

o) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final; 

d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento; 

e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no 
item 7.5.2; 

f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado. 

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 73, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta específica, sem terem sido 
desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos 
termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse 
período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de 
aplicação. 

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 73, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos 
recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação 
financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após 
esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os 
rendimentos de aplicação. 

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 73, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a 
devolução da totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, 
ocorrerá aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido 
aplicados durante todo o período em caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência 
do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação. 

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE. 

7.7.5 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos 
recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, 
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por 
cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional. 

7.7.5.1 - Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do 
CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do 
vencimento da vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á 
Tomada de Contas Especial. 

7.8 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e 
aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e 
manifestação do Gestor do Programa. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO, quando da 
sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam. 

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 



E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Assinatura Contratante \ 
Nome: WALTER LUIZ SIQ 
DA SILVA 
CPF: 557.344.486-72 

_ 
.,. 

,gmnatUrá Contratado 

Nome: FtJMBERTO SANTA 
FILHO 
CPF: 343.965.947-04 

z 
Testemunhas 

Nome: 
	

Nome: 

CPF: 
	

CPF: 

Anexo ao Contrato de Repasse - Condições 	Grau de sigilo 

Complementares 	 1  #PUBLICO 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
1 - No caso de contratação dê 

	
no âmbito do Ministério do Turismo, o CONTRATADO deve instalar placa de 

inauguração quando da conclw 	 coifomie padrão fornecido pela CONTRATANTE. 

Assinatura Contratante 

Nome: WALTER LUIZ 
DA SILVA 

CPF: 557.344.486-72 

/N
Âsi ri-FILHOra Contratado 

OmUMBERTO SANTA 
 

CPF: 343.965.947-04 

Testemunhas 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 


