
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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TERMO ADITIVO nº. 001 DO CONTRATO N˚ 003-2017 

 
 
Que entre si fazem de um lado, na qualidade de CÂMARA MUNICIPAL DE 
TABOCAS DO BREJO VELHO, Estado da Bahia, Estado da Bahia, pessoa jurídica 
de direto público interno, CNPJ n° 16.424.855/0001-80, com sede a Rua Ladislau 
Antunes - S/N - Centro, neste ato representado pela Presidente a Sra. ORNELINA 
MARIA DA MATA, portadora da cédula de identidade RG nº. 08202045-01 
SSP/BA e inscrita no CPF sob nº. 788.324.385-34, residente e domiciliada no Pov. 
Camarinhas, 490 – Zona Rural – Tabocas do Brejo Velho/Ba, denominada 
doravante de CONTRATANTE e do outro lado na qualidade de CONTRATADA a 
empresa ACIMA - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, CNPJ Nº 
26.761.800/0001-19, com sede à rua Alberto Coimbra n° 858, bairro Sandra 
Regina, município de Barreiras, estado da Bahia, CEP n° 47.802-002 neste ato 
representada pelo sócio o Sr. Márcio Magalhães Andrade, Brasileiro, Casado, 
Contador, para execução de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil, 
dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93 , artigo 25, Inciso II, c/c o art. 
13, inciso III assessoria e consultoria técnica e VI treinamento de pessoal, e de 
conformidade com os elementos constantes do Processo Administrativo nº 
003/2017 do Processo de Inexigibilidade nº 002/2017, e, ainda, com fulcro 
nas disposições da Lei Federal nº 8.666-93 e alterações posteriores, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir nomeadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
O presente Termo tem como objeto aditivar o contrato n 003-2017, objetivando 
prorrogar o prazo de vigência e suplementar valor. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo de vigência 
 
Prorroga-se os prazos de vigência e execução do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 003-2017 constante da cláusula quinta, para o dia 01 de Janeiro de 
2018 até 31 de Dezembro de 2018. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço 
 
Suplementa-se o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 003-2017 
constante da cláusula terceira, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
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CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento contratual 
inicialmente celebrado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Da Publicação e do Registro 
 
A eficácia deste Termo fica condicionada à sua publicação pela administração, na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de trinta dias daquela data. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Do Foro 
 
O Foro da Comarca de Serra Dourada, de comum acordo entre as partes, fica 
eleito como o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, certos e ajustados, ordenaram a confecção do presente 
instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, que vai assinado pelas 
partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 
Tabocas do Brejo Velho-BA, 28 de Dezembro de 2017. 

 
 

ORNELINA MARIA DA MATA  
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
 

__________________________________ 
Acima - Assessoria e Consultoria Pública LTDA 

Márcio Magalhaes Andrade - Contador 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1:__________________________________2:_____________________________ 
NOME:                 NOME: 
CPF Nº:                 CPF Nº: 


