
ESTADO DA BAHIA

fl PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA*1 Rua Rosalvo Feüx, n" 74, Centro, Iraquara 
CNPJ 13,922.596/0001-29 CEP 46.980-000

ADITIVO N”. 01

ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DE
QUANTITATIVO DO CONTRATO N°

110/2020.

Origem; CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020

Contratada: EDSON ALVES DE SOUZA.
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ESTADO DA BAHIA
■è PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Feiix, n“ 74. Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/000I-29 CEP 46.980-000

Exmo. Sr.
Edimário Guilherme de Novais
M.D. Prefeito Municipal

Iraquara, 22 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Considerando que o instrumento convocatório com base no artigo 65, inciso I, alínea b, na 
Medida Provisória 926/2020, Art. 4°-I, para 0 aditivo de acréscimo ou diminuição quantitativa do 
seu objeto:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:
(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”

Considerando que o pedido de acréscimo de quantitativo do objeto contrato n° 110/2020, 
em detrimento da rescisão contratual seguida da deflagração de novo procedimento licitatório. por 
melhor atender ao interesse público e aos princípios balizadores das licitações, notadamente os da 
economicidade e da eficiência, encontram respaldo na lei acima mencionada.

Vimos através do presente, solicitar a V. Exa. o aditamento do contrato com pessoa física 
com aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública n.° 001/2020, ora firmado com a pessoa física
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARAw1 Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/0001-29 CEP 46.980-000

RENATO PIRES GUIMARÃES, especificamente nos itens e quantitativos a seguir, quais
sejam:

Valor global 
após aditivo de 

quantidade

Valor
licitado
global

Quantidade
50%

aditivado
Quantidade

licitadaUndDescriçãoItem

FARINHA DE 
MANDIOCA1 6.655,504,930,003501.000KG

12.960,009.600,003501.200KG2 TAPIOCA

Atenciosametóe,

CARLSON MENEZES RIBEIRO 
SECRETÁRIO DE ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
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ESTADO DA BAHIA
■ê PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/0001-29 CEP 46.980-000

DESPACHO

Recebo a solicitação firmada pelo Sr. Secretário de Administração determino o 
encaminhamento a Procuradoria Jurídica para apreciação acerca da viabilidade do 
aditamento.

Iraquara. 22 de hjjho de 2020.

me de Novais 
Prefeíti/ Municipal

Edimár?
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
' Rua Rosalvo FeÜx, n? 74, Centro, Iraquaraw5Í^5

CNPJ 13.922,596/0001-29 CEP 46.980-000

PARECER TURÍDICO

MATÉRIA: ADTTIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO.

Intróito:

Trata-se de solicitação expendida pelo Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Iraquara, 

da viabilidade de se aditar o contrato administrativo decorrente da CHAMADA 

PÚBLICA, fundado na Medida Provisória 926/2020, Art. 4°-I visando acréscimo 

quantitativo no limite de 50% .

acerca

Dessa forma, os autos foram encaminhados a esta Assessoria para análise e

parecer.

Parecer:

Em matéria de alterações contratuais, o entendimento doutrinário é no sentido 

de que os contratos administrativos podem ser alterados unilateral ou bilateralmente. A 

alteração unilateral ocorrerá - por força da prerrogativa da Administração, que atua 

supremacia, excepcionando a norma fundamental da imutabilidade dos contratos - quando 

for necessária a modificação do valor pactuado em razão do acréscimo ou diminuição

sintonia com a ordem do

com

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela lei, em 

inciso I do art. 58 da Lei n° 8.666/93.

Nessa hipótese, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, esses acréscimos ou supressões. Tais limites estão especificados na Medida 

Provisória 926/2020, Art. 4°-!, que estipula que, em se tratando de obras, sentiços ou 

compras, o acréscimo ou a diminuição poderá atingir até 50% do valor inicial atualizado do 

contrato. Confira-se a dicção do mencionado dispositivo legal:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, 74, Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/0001-29 CEP 46.980-000

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes

casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual 

em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei;

Interpretando de forma conjunta a alinea “b” do inciso I do art. 65 da Lei n° 

8.666/93 e na Medida Provisória 926/2020, Art. 4°-I, tem-se que os seguintes elementos 

conformam o núcleo da hipótese normativa da alteração unilateral quantitativa: a) 

modificação do valor contratual, decorrente do acréscimo ou supressão do quantitativo do 

objeto; b) limite máximo dc 50" n do valor inicial aiualizado do contrato, no caso de 

acréscimo ou supressão de serviços, mantidas as demais condições do contrato; c) 

superveniência de motivo justificador da alteração conttatual, evidenciado pela 

Administração.

Desse modo, a opção do administrador pelo acréscimo no valor do contrato já 

vigente, em detrimento da rescisão contratual seguida da deflagração de novo 

procedimento licitatóiio, mosua-se, a nosso ver, viável, por melhor atender ao interesse 

público e aos princípios balizadores das licitações, notadamente os da economicidade e da 

eficiência.

Hm face de todo o exposto, nãi> há impedimento de ordem legal para o 

acolhimento da posmlaçào, podendo desta forma ser efetivado o aditivo de acréscimo de 

quantitativo cuja minuta segue em anexo.

Iraquara/BA, 22 tjfe jul^de 2

y
LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

OAB/BA 30358



ESTADO DA BAHIAfc-M-aw PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA1 Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/0001-29 CEP 46.980-000

!■’ TERMO ADITIVO PAI^ ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO
CONTRATO DE N”. 11Q/202Q.

i
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N.” 110/2020 CELEBRADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IRAQUARA E PELA PESSOA 
FÍSICA, EDSON ALVES DE SOUZA, QUE TEM 
POR OBJETO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE 
ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.' 
001/2020.

DA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de iraquara. inscrito no CNPJ n.° 13.922.596/0001-29, 
com sede à rua Rosalvo Félix, n" 74. ein Iraquara/Ba. CEP 46.980-000. representado pelo Prefeito 
Municipal de Iraquara. Senhor EDIMÁRIO GUILHERME DE NOVAIS, e a 
CONTRATADA: EDSON ALVES DE SOUZA, com sede no Povoado Baixa do Cedro, n° 
9997. Iraquara - Ba, CEP 46.980-000, inscrito no CPF sob n.° 665,109.025-91. portador do RG 
n“ 06.802.476-29.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado. e celebram o presente termo aditivo 
ao contrato n.° 110/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 
de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 50% (cinquenta por 

cento) na quantidade dos itens do contrato firmado entre as partes, em 13/03/2020, nos termos 
previstos no Artigo 65. inciso 1. alinea b e na Medida Provisória 926/2020, Art, 4°-I.

1.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO

O valor do contrato, após acrescido de quantidade de itens, é de R$ 19.615,55 
(Dezenove mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

1.1 -os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 
22/07/2020.

!.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARAn Rua Rosalvo Felix, n'’ 74. Centro. Iraquara

CEP 46.980-000CNPJ 13.922.596/0001-29
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo de 
quantidade de itens do contrato, pelo periodo de 22 de julho de 2020 à 31 de 
dezembro de 2020 é de;

1.

Valor global 
após aditivo de 

quantidade

Valor
licitado
global

Quantidade
50%

aditivado
Quantidade

licitadaUndDescriçãoItemI
FARINHA DE 
MANDIOCA

•i
1 6.655,504.930,00

9.600,00
3501.000KG

12.960,003501.200KGTAPIOCA2

Valor licitado = 14.530.00 (Quatorze mil, quinhentos e trinta reais).
Valor total após aditivo de quantidade de itens = R$ 19.615,55 (Dezenove mil, seiscentos e quinze 

reais e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA

1 A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento dessa linalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

aditivo decorre de autorização do Secretário-Geral de Administração daO presente termo
contratante, exarada no contrato n° 110/2020. e encontra amparo legal no artigo 65, mciso 1, 
alínea b. e na Medida Provisória 926/2020, Art. 4°-I.

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

E. para Firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

“ CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Iraquara, em 22 de julho de 2020.

pelos representam bipartes,

7^ /ifó/çjir/j
EDSON ALVES DE SOUZA
Representante legal da empresa

EDIMARIO 
Prefeito MunicipaPde Iraqiia a

ERME,G>ENOVAlS

TESTEMUNHAS:

NOME: U Z _ -T/í? J

RGn.V7- -3/^. RGn.“: j! ^0
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ESTADO DA BAHIA

1 '5- PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARAi
Rua Rosalvo Felix, n'’ 74. Centro, Iraquara 
CNPJ 13.922.596/000I-29 CEP 46.980-000

NOME: 
CPF: 
RG n.":

NOME: 
CPF: 
RG n.":

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
r Termo Aditivo de Acréscimo em quantidade do contrato n° 110/2020, que entre si firmaram o 
Município de Iraquara/BA e a pessoa física EDSON ALVES DE SOUZA. Objeto: contratação 
de pessoa física com aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 
pública, verba FNDE/PNAE. de acordo com a Chamada Pública n,® 001/2020, celebrado em 
13/03/2020. nos termos do AnigO 65, inciso 1, alínea b, e na Medida Provisória 926/2020, Art. 4®- 
I, referente a Chamada Pública n° 001/2020.

Valor global 
após aditivo de 

quantidade

Valor
licitado
global

Quantidade
25%

aditivado
Quantidade

licitadaUndDescriçãoItem

FARINHA DE 
MANDIOCA1 6.655,504,930,003501.000KG

12.960,009.600,003501.200KG2 TAPIOCA

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento 
geral.

lraquara/BA^2>dejúlho de2020.

QUARAEMÜNKq^
Edimário Guíljierme de Novais

1
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Certidão internet http ;//servicos.recei ta.fazcnda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjun...

BRASIL Acesse à Infomuçia Participa Senrtços Laglslaçto Canais
- iSU--------

Receita Federalr ^CERTIDÃO

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

CERTIDÃO NEOATIVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: EDSON ALVES OE SOUZA 
CPF: 665.109.025-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
resporsabilidade do sujeito passivo acima identificado pue vierem a ser apuradas, é certificado que 
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pala Sacretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a rnscrições em Olvida Atrva da Um8o (DAU) junto ã 
Procuradona-Gera) da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contríouiçéBs sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n» 
6.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta cemaâo está conoicionada â venlicaçâo de sua airtenücídade na Internet nos 
endereços <http://fft).gov br> ou <http //»¥ww.pgfn.gov.br>

Ceitidào emitida gratuitameme com base na Portana Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014. 
Emnida ás 10,37:59 ao aia 20/07/2020 «hora eoaia de Brasllla>.
Válida até 18/01/2021
Cédigo de controle da cerlídSo- 2A8B.C1EA.1977.7151 
Qualquer rasura ou emenda invalidará esle documento

Nova Consulta

inscrever quaisquer dividas de

p^in*

l of I 20/07/2020 10:38

http://fft).gov_br
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SECRETARIA DA FAZENDA; -i'

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(EmWda para os •telto* do* arts. 113 • 114 <U L*l 3.9M da 11 da dezwnbro do 1S81 •Código 
TribuUno de Ealade da BaMa)

CertldiQ N": 2030207311»

hOUE

m>ON ALV£S DE SOUZA

INSO^lÇAO EStADÜAt.

É4S.ia9Jt2&.<ll

Fita ccrUlicado que não constam, aié e preeenle ddO, penú&nciss de responsabilidade da pessoa fláca ou jurídica aáma 
identificada, rela&vãs aos tribi/toe Ddrmniscractos por este Seoetaria.

Esta certidão engloba lodoe os seus eslabeleciriientds quanto ã irwnsténaa de débitos, indti&ve os inscritos na Divida 
A^â, de competência da Pnxruradona Gani do Estado, ressalvado o direito da Fazsnda POUica do Estado da 8ahia 

cobrar quaíscu cr débilce que vierem 9 ser apurados posterkvmente.

Emitida err^ 2IM)7/2020. conforme Portarra n” 918/99. ber>do válida por 60 Qias. cortados a partir da data de sue
emessáo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS IN8PETORIAS 
FAZENDÀRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO hn|>;//<mnv,«eÍaLb«.gov.br

>^ltde oom e apreeentdcáo conjunta do cartáo Ciigm»! de insençáo no CPP ou no CNPJ da 
Seuretada do Recella Federal Oo Mikâtèdo do Fuenda.l

Pá^ÍDA I } KclCcni4lanNquhvB.fp(

f-
T



Autenticação de CND http://wMw.keepmforTnatica.corn.br/portaiyweb/site'emite-crd

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
IRAQUARA-BAHIA 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 
Cerlidio N'^ 00000005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
C«fmb«itnte; EDSCN ÃLSC5 DÊSCL2A
Snd«rMc: POVÕAM DO C £DRO, SJN ZONA RUR/L

CASA

RAQUAPA«BA
CPPCMPJ: SG91i39a2Si&1
imcridw EstsdUB&iftet
IfiscriC^ Munieip9('

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certircado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em divida 
ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

OERAGA £M' 7M7fJ(XlQ^0 3'iU6 retino dA rtelâ

EMmOA EM: 20^07/202010 $9.0$ hwârti» Bf «

VALIDAAT^: 18/10/2020 
CHM 0£ «UOÃÇiO: CtyTLSvX

\%nilqM aauM^cWade 4es$a certMto aeMsaMo t> portM: (;wp(r<prmaOe^cqnur^»/lalMePíwquifaailB«Bc>crtf

mtur» ou éimndA involUort osti dociumnto.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; EDSON ALVES DE SOUZA 
CPF: 665.109.025-91 
Certidão n°: 16453999/2020 
Expedição; 20/07/2020, às 10:34:50
Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que EDSON ALVES DE SOUZA, 
665.109.025-91, NÃO CONSTA do

Trabalhistas.

inscrito(a) no CPF sob o n“ 
Banco Nacional de Devedores

Certidão emitida com base no art. 642-A, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://wviw.tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pes.soa.s naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou era 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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