
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-2211
C.N.PJ. 11.235.051/0001-19 www.seabra.ba.io.org.br

TERMO ADITIVO
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° FMS 066/ 2020
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP - N° 008/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2019

Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços que
entre si fazem o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SEABRA e a Empresa LIMA & TELES LIMITADA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede a Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste ato
represento pela Gestor/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO,
brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG.
n° 581666887/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro, Seabra-BA,
doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa LIMA & TELES
LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Ana Nery, Centro, Seabra - BA.,
CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 06.964.085/0001-04, a seguir denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato N° FMS
066/2020, que se regerá pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e
pelas demais disposições pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITOVO - O presente Termo Aditivo ao
Contrato tem por objeto o aditivo de prazo de que trata a Cláusula Segunda, prorrogado a sua
vigência por mais 30 (trinta) dias, estendendo sua vigência até 31/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS - Permanecem inalteradas demais
cláusulas contratuais não tratadas neste termo.

Fica eleito o foro da Comarca de Seabra/BA como único e competente para dirimir quaisquer
demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para que produzam os efeitos legais.

Seabra - BA, 29 de Junho de 2020.

\/oil̂ A^ICVvM. —LIMÂVreLES LIMITAdAFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.235.051/0001-19

Gestor: KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante

CNPJ: 06.964.085/0001-04
Rep.: VALTERJAIRO SANTOS LIMA

RG: 09627529-40 SSP/BA
CPF: 969.272.245-72

CONTRATADA



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

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

Nome: LIMA & TELES LIMITADA
CNPJ: 06.964.085/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí vidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:02 do dia 18/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2020.
Código de controle da certidão: DB59.45AD.40E8.D1AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000009

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Contribuinte: UMA E TELES LIMITADA - ME

RUAANANERY. 35 CENTROEndereço:

Complemento: LVJET CARTUCHOS

SEABRA - BACidade/UF:

CPF/CNPJ: 06964085000104

Inscrição Estadual/RG: 64503492ME

8304477000108Inscrição Municipal:

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 certificado que não constam pendências em seu nome
tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda
Municipal.

relativas a créditosJ

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

GERADA EM: 05/05/2020 13.14:10 horário de Brasilia

EMITIDA EM: 26/06/2020 10 21:03 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 03/08/2020

CHAVE DE VALIDAÇÃO: IdzKLEqw

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: http //www keepinformatica com .br/portal/web/seabra.autentica-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26/06/2020 10: 151 o f l



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 26/06/2020 10:05

SECRETARIA DA FAZENDA. 7-:*

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N° 20201792823

RAZÃO SOCIAL

LIMA & TELES LIMITADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNP..

| u6.964.085/0001-04064.503.492
!

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

RelCertidaoNeganva . rptPãymu I do l
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMA & TELES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.964.085/0001-04
Certidão n°: 14825166/2020
Expedição: 26/06/2020
Validade: 22/12/2020
de sua expedição.

às 10:03:52
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que LIMA & TELES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 06.964.085/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
12.440, de 7 de julho de 2011, e

1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, acrescentado pela Lei
na Resolução Administrativa n°
Trabalho, de 24 de agosto de 201).

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atua1izados 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://www.tst.jus .br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciános, a honorários
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.

a custas, a
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Certificado de Regularidade
doFGTS - CRF

06.964.085/0001-04Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

LIMA E TELES LIMITADA

RUA ANA NERY 69 TERREO / CENTRO / SEABRA / BA / 46900-000

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

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

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201371494057533

Informação obtida em 26/06/2020 09:58:08

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