PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
EXTRATO DE CONTRATO janeiro/março de 2017
Contrato nº001/2017 Ref. Objeto: A contratação de Serviços de Instalação, Treinamento e Locação de programas de controle de entrada, saída e estoque de medicamentos da Farmácia Ambulatorial do PAM 24 Horas Dr. Gilberto Motta
Braga. Vigência: janeiro a dezembro de 2017. Valor total: R$6.585,60(Seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais com sessenta centavos) Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório de acordo com o art.22, inc. IV da Lei
n º8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº002/2017 de 03/01/2017. Contratado: RCL INFORMÁTICA LTDA . Contrato de Prestação de serviço nº002/2017Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de
assessoria em Gestão Pública na área orçamentária, financeira e patrimonial, envolvendo a análise da situação existente, diagnósticos e planejamento micro e macro econômico, para o desenvolvimento da gestão municipal. Vigência: de 04
(quatro) de janeiro a 04 (quatro) de abril do corrente ano. Valor total: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Fundamento Legal: De acordo com o Processo Administrativo nº 016/2017, realizado na data de 04/01/2017. Contratado: MILASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA .Contrato de Prestação de serviço nº003/2017 Objeto: Contratação de prestador de serviços, para realização se serviços de recolhimento de animais (equinos,
bovinos, ovinos etc.) dispersos/soltos na faixa de domínio da RSC 101, bem como nas demais vias públicas do município, que apresentam o risco iminente de acidentes/sinistros aos veículos que transitam nestas vias, sendo levados para a
mangueira de acolhimento de animais, do município de Tavares/RS .Vigência: 180(cento e oitenta) dias. Valor total: R$4.200,00(quatro mil, e duzentos reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente
contrato, de acordo com o art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo administrativo nº044/2017 de 09//01/2017. Contratado: HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA. Contrato de Prestação de serviço
nº004/2017Objeto: corporifica-se na contratação de mão de obra especializada para reparos de iluminação pública na zona urbana e rural, bem como substituição de lâmpadas queimadas ou com defeitos, reatores, base de fotocélulas e
luminárias juntas aos postes da CEEE, além de reparos em todos os prédios públicos. Vigência: 02(dois) meses, na data da assinatura deste contrato. Valor total: R$5.000,00 (Cinco mil Reais). Fundamento Legal: De acordo com Processo
administrativo nº 076/2017 de 16/01/2017.Contratado: FILIPE DA SILVA OLIVEIRA. Contrato de Prestação de serviço nº005/2017Objeto: Contratação de uma empresa, para desenvolvimento do programa e serviço de suporte ao
SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – com a contratação dos profissionais necessários ao funcionamento do SAMU. Vigência: 90 dias, prorrogável por mais 90 a contar da data de assinatura. Valor total: R$24.950,00 (vinte
e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº 063/17 de 12/01/2017.Contratado:
R.E SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS LTDA-ME Contrato de Locação de Imóvel nº006/2017Objeto: O objeto do presente Contrato é a locação de 14(quatorze) salas comerciais do prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e outros setores da Prefeitura Municipal de Tavares. Vigência: 12 (doze) meses, início em 01 de janeiro de 2017, e término em 31 de dezembro de 2017,
passando a viger por prazo indeterminado após esse período, caso não haja notificação de uma das partes em sentido contrário. Valor total: R$12.000,00 (Doze mil e duzentos reais). O LOCATÁRIO pagará ainda os encargos de água e luz,
nas ocasiões próprias, exibindo comprovantes. Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com a Lei Art. 24, Inc. IV da Lei 8.666/93, Processo administrativo nº 066/2017 de 13/01/2017 e Lei Municipal nº 1935
de 24 de Janeiro de 2017.Contratado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES Contrato de Locação de Imóvel nº007/2017Objeto: é a locação de um prédio, com aproximadamente 145m²(com cinco salas e
um recepção), localizado na Rua Inácio Pagano, para funcionamento da Secretaria de Educação .Vigência: 12(doze) meses, com início em 01 de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2017. Valor total: R$16.866,00 (dezesseis
mil oitocentos e sessenta e seis reais).Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 24, Inc. IV da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº 058 de 11/01/2017, Memo SMECD
nº008/2017. Lei Municipal nº 1934 de 24 de Janeiro de 2017. Contratado: CLEBER JOSÉ VIEIRA Contrato de Prestação de serviço nº008/2017 Objeto: Consultoria técnica Jurídica, contábil e de gestão. Vigência: a partir da data de
sua assinatura ou a emissão da ordem de serviço, e tem como prazo de duração de 12 meses, podendo ser sucessivamente aditado pelo prazo de até 60 meses. Valor total: R$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos reais), mensais. Fundamento
Legal: A fundamentação legal para o presente ajuste é o art. 25, II, da lei nº: 8.666/93.Contratado: IGAM Corporativo Cursos e Assessoria e S/S e Ltda. Contrato de Fornecimento nº009/2017 Objeto: corporifica-se na aquisição de
800(Oitocentos) litros de combustível óleo diesel S10, para uso na ambulância do SAMU. Vigência: 180 dias, contados da assinatura deste avença. Após este período se houver algum saldo deverá ser estornado. Valor total: R$2.536,00
(Dois mil quinhentos e trinta e seis reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o art.24, inc. II da Lei nº 8.666/93, e Proc. Adm. Nº 163/2017 de 26/01/2017. Contratado: SANTA
MARIA & VIEIRA LTDA Contrato de Prestação de serviço nº010/2017 Objeto: a aquisição de cota de exames laboratoriais, a serem disponibilizados aos pacientes da rede básica de saúde, junto ao Laboratório Mostardas, o qual é
detentor da cota disponibilizada pelo SUS ao município. Vigência: 07/02/2017 e término previsto para 10 de maio de 2017 ao concluir a cota suplementar. Valor total: R$7.000,00 (Sete mil reais). Fundamento Legal: É dispensável o
procedimento licitatório de acordo com o Art. 24, Inc. IV da Lei 8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº167/2017 de 26/01/2017.Contratado: LABORATÓRIO MOSTARDAS LTDA Contrato de Prestação de serviço
nº011/2017 Objeto: contratação de empreitada de mão-de-obra para ampliação e adequações na infraestrutura física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Onofre Pires, localizada na localidade de Capão Comprido. Vigência:
13/02/2017, e previsão de término em 03/03/2017. Valor total: R$7.300,00 (Sete mil e trezentos reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o Art. 24, Inc. II da Lei nº 8.666/93,
e Proc. Adm. Nº 219/17 de 06/02/2017. Contratado: PAULO CESAR DA SILVA MESQUITA Contrato de Fornecimento nº012/2017 Objeto: a aquisição de 60 unidades de recarga de gás p/13, para uso nas Escolas Municipais.
Vigência: A retirada do objeto solicitado no edital será realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de acordo com a necessidade de cada Escola Municipal. Valor total: R$3.000,00 (Três mil reais). Fundamento Legal: É
dispensável o procedimento licitatório, no presente Contrato, de acordo com o art. 24, inc. II da Lei nº. 8.666/93, e Proc. Adm. Nº 196/2017 na data de 01/02/2017. Contratado: ADEMIR FRAPORTI & CIA LTDA. Contrato de
Fornecimento nº013/2017 Objeto: é a aquisição de 06 unidades de recarga de gás p/45, para uso nas Escolas Municipais. Vigência: A retirada do objeto solicitado no edital será realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de
acordo com a necessidade de cada Escola Municipal. Valor total: R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93,
e Proc. Adm. Nº 196/2017 na data de 01/02/2017. Contratado: ELIZABETE DOS SANTOS ARAÚJO Contrato de Prestação de serviço nº014/2017 Objeto: corporifica-se na Locação de sistema rastreamento veicular para o veículo do
Gabinete do Prefeito. Vigência: a contar da assinatura deste avença até 31 de Dezembro de 2017. Valor total: R$ 731,50 (Setecentos e trinta e um real e cinquenta centavos). Fundamento Legal: De acordo com a Lei 8.666/93, artigo 24,
inciso II. Processo administrativo nº 182/2017 de 30/01/2017. Contratado: OSCAR B. DE OLIVEIRA – ME (LOOK DRIVE) Contrato de Prestação de serviço nº015/2017 Objeto: corporifica-se na Locação de sistema rastreamento
veicular para o veículo da Secretária de Educação Cultura e Desporto. Vigência: a contar da assinatura deste avença até 31 de Dezembro de 2017. Valor total: R$ 731,50 (Setecentos e trinta e um real e cinquenta centavos). Fundamento
Legal: De acordo com a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II. Processo administrativo nº 182/2017 de 30/01/2017. Contratado: OSCAR B. DE OLIVEIRA – ME (LOOK DRIVE). Contrato de Prestação de serviço nº016/2017 Objeto:
Corporifica-se na Locação de sistema rastreamento veicular para os veículos da Secretaria de Saúde. Vigência: a contar da assinatura deste avença até 31 de Dezembro de 2017. Valor total: R$5.852,00 (Cinco mil Oitocentos e cinquenta e
dois reais). Fundamento Legal: De acordo com a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II. Processo administrativo nº 182/2017 de 30/01/2017. Contratado: OSCAR B. DE OLIVEIRA – ME (LOOK DRIVE). Contrato de Prestação de serviço
nº017/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a coleta, transporte, tratamento térmico e destino final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde Classe I Grupo A e E, nos parâmetros que determina as Resoluções
do Conama, Anvisa, Lei Estadual nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994 e normas da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas), do Pronto Atendimento Municipal 24 Horas Dr. Gilberto Mota Braga e da Unidade Sanitária(SEDE) e
do Posto de Saúde Izair José Moreira, no município. Vigência: O 180(cento e oitenta) dias, a contar da assinatura deste avença. Valor total: R$14.310,00(Quatorze mil, trezentos e dez reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento
licitatório de acordo com o art. 24, Inc. IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Processo Administrativo nº 161/2017 de 26/01/2017. Contratado: AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Contrato de Prestação de serviço
nº018/2017 Objeto um médico perito, para confecções de 05(cinco) laudos de insalubridade de Servidores Públicos Municipais. Vigência: 01 de março de 2017. Valor total: R$650,00(Seiscentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: É
dispensável o processo licitatório, no presente contrato, com previsão na Lei nº 8.666/93 Art. 24, Inc. II Processos Administrativo nº 042/2017 de 09/01/2017, 043/2017 de 09/01/2017, 132/2017 de 23/01/2017, 267/2017 de 16/02/2017 e
222/2017 de 07/02/2017. Contratado: CLINICA DRº RICARDO ROSSI S/S LTDA. Contrato de Fornecimento nº019/2017 Objeto: gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Vigência: a partir da sua assinatura. Valor total: R$26.716,26 (Vinte e seis mil setecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos). Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite
nº001/2017 realizada na data de 23/02/2017. Processo Administrativo nº 195/2017 de 01/02/2017.Contratado: LUIZ FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA Contrato de Fornecimento nº020/2017 Objeto: gêneros alimentícios para
uso no preparo da merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Vigência : a partir da sua assinatura. Valor total: R$27.590,43(Vinte e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos). Fundamento Legal:
De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite nº001/2017 realizada na data de 23/02/2017. Processo Administrativo nº 195/2017 de 01/02/2017. Contratado: ADEMIR FRAPORTI E CIA LTDA Contrato de
Fornecimento nº021/2017 Objeto: gêneros alimentícios para uso no preparo da merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Vigência: a partir da sua assinatura. Valor total: R$ R$1.128,75 (Um mil cento e vinte e oito
reais e setenta e cinco centavos). Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite nº001/2017 realizada na data de 23/02/2017. Processo Administrativo nº 195/2017 de 01/02/2017.Contratado: MOISES
MARQUES MACKMILIAN M.E Contrato de Fornecimento nº022/2017 Objeto: Aquisição de material de limpeza higiene e outros para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Vigência: a partir da sua
assinatura. Valor total: R$26.974,50 (Vinte e seis mil novecentos e se tenta e quatro reais e cinquenta centavos). Fundamento Legal: De acordo com o processo licitatório Modalidade carta Convite nº 002/2017 realizado na data de
24/02/2017, Processo administrativo nº 197/2017 de 01/02/2017. Contratado: ADEMIR FRAPORTI E CIA LTDA Contrato de Fornecimento nº023/2017 Objeto: Aquisição de material de escritório e papelaria para uso nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação. Vigência: a partir da sua assinatura. Valor total: R$ 20.443,82(Vinte mil quatrocentos e quarenta e três reais, oitenta e três centavos). Fundamento Legal: De acordo com o processo
licitatório Modalidade carta Convite nº 003/2017 realizado na data de 02/03/2017, Processo administrativo nº 214/2017 de 03/02/2017.Contratado: JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA Contrato de Prestação de serviço nº024/2017
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria em Gestão Pública na área orçamentária, financeira e patrimonial, envolvendo a análise da situação existente, diagnósticos e planejamento micro e macro econômico, para o
desenvolvimento da gestão municipal. Vigência: 05 de abril 2017 a 31 de dezembro do corrente ano, podendo ser renovado nos termos do art. 57, da Lei Federal 8.666/93, de acordo com o interesse e necessidade da municipalidade. Valor
total: R$21.600,00(vinte e um mil e seiscentos reais). Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, modalidade Carta Convite nº004/2017 realizada na data de 10/03/2017. Processo Administrativo nº281/2017 de
17/02/2017.Contratado: MIL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA Contrato de Prestação de serviço nº025/2017 Objeto: Contratação de empreitada de mão-de-obra para ampliação e adequações
no Pronto Atendimento Dr. Gilberto Motta Braga de Tavares. Vigência: 10/03/2017, e previsão de término em 23/03/2017. Valor total: R$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório
no presente contrato de acordo com o art. 24 inc. I e paragrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e Proc. Adm. Nº 138/2017 de 24/01/2017.Contratado: PAULO CESAR DA SILVA MESQUITA Contrato de Fornecimento nº026/2017
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios (Carne bovina), com o objetivo de propiciar a alimentação aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil na merenda escolar. Vigência: a partir de sua assinatura.
Valor total: R$9.595,80 (Nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Fundamento Legal: É dispensável o procedimento licitatório no presente contrato, de acordo com o art. 24, Inc. V da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Processo administrativo nº 359/2017 de 08/03/2017. Contratado: VANDERLEIA DA S. PORTO Contrato de Aquisição de Medicamentos nº027//2017 Objeto:Medicamentos e materiais para disponibilizar por meio da farmácia básica
do Município, atendimentos em saúde odontológica, básica e de urgência e emergência, aos pacientes do atendimento pelo sistema único de saúde (SUS) municipal, bem como nos atendimentos do SAMU. Vigência: 17 de março de 2017.
Valor total: R$20.093,70(Vinte mil noventa e três reais com setenta centavos). Fundamento Legal: De acordo com o Edital Tomada de Preço nº 001/2017, realizado na data de 14/03/2017. Processo Administrativo nº160/2017 de
26/01/2017.Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Contrato de Aquisição de Medicamentos nº028/2017 Objeto: Medicamentos e materiais para disponibilizar por meio da farmácia básica do
Município, atendimentos em saúde odontológica, básica e de urgência e emergência, aos pacientes do atendimento pelo sistema único de saúde (SUS) municipal, bem como nos atendimentos do SAMU. Vigência: 17 de março de 2017. Valor
total: R$19.071,70(Dezenove mil setenta e um reais e setenta centavos). Fundamento Legal: De acordo com o Edital Tomada de Preço nº 001/2017, realizado na data de 14/03/2017. Processo Administrativo nº160/2017 de 26/01/2017.
Contratado: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Contrato de Aquisição de Medicamentos nº029/2017 Objeto: Aquisição de Medicamentos e materiais para disponibilizar por meio da farmácia
básica do Município, atendimentos em saúde odontológica, básica e de urgência e emergência, aos pacientes do atendimento pelo sistema único de saúde (SUS) municipal, bem como nos atendimentos do SAMU. Vigência:17 de março de
2017. Valor total: R$28.567,40(Vinte e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais com quarenta centavos). Fundamento Legal: De acordo com o Edital Tomada de Preço nº 001/2017, realizado na data de 14/03/2017. Processo Administrativo
nº160/2017 de 26/01/2017. Contratado: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Contrato de Aquisição de Medicamentos nº030/2017 Objeto: Medicamentos e materiais para disponibilizar por meio da farmácia
básica do Município, atendimentos em saúde odontológica, básica e de urgência emergência, aos pacientes do atendimento pelo sistema único de saúde (SUS) municipal, bem como nos atendimentos do SAMU. Vigência: 17 de março de
2017. Valor total: R$2.899,46(Dois mil oitocentos e noventa e nove reais com quarenta e seis centavos). Fundamento Legal: De acordo com o Edital Tomada de Preço nº 001/2017, realizado na data de 14/03/2017. Processo Administrativo
nº160/2017 de 26/01/2017. Contratado: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP. Contrato de Aquisição de Medicamentos nº031/2016 Objeto: Medicamentos e materiais para disponibilizar
por meio da farmácia básica do Município, atendimentos em saúde odontológica, básica e de urgência e emergência, aos pacientes do atendimento pelo sistema único de saúde (SUS) municipal, bem como nos atendimentos do SAMU.
Vigência: 17 de março de 2017. Valor total: R$22.187,48(Vinte e dois mil cento e oitenta e sete reais com quarenta e oito centavos). Fundamento Legal: De acordo com o Edital Tomada de Preço nº 001/2017, realizado na data de
14/03/2017. Processo Administrativo nº160/2017 de 26/01/2017. Contratado: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. Contrato de Prestação de serviço nº032/2017 Objeto: Aquisição de Serviço de 1.100 laudos de
exames radiológicos para os pacientes do SUS no Pronto Atendimento Dr. Gilberto Motta Braga. Vigência: 22 de março de 2017. Valor total: R$13.750,00(treze mil setecentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: É dispensável o
procedimento licitatório, de acordo com o Art. 25, Inc. II e 13 da lei 8.666/93 e suas Alterações. Processo Administrativo nº 008/2017 de 03/01/2017. Contratado: RADIOLOGIA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMP.
LTDA. Contrato de Fornecimento nº033/2017 Objeto: material de consumo como: gêneros alimentícios, com o objetivo de proporcionar uma boa alimentação às crianças, adolescentes, mulheres e idosos que participam dos projetos sociais
realizados no CRAS-MATAV, bem como aquisição de material de limpeza, higiene e outros para manutenção física do prédio do CRAS. Vigência:24 de março de 2017.Valor total: R$3.120,09(três mil cento e vinte reais e nove centavos).
Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, Modalidade Carta Convite nº 005/2017 realizada na data de 20/03/2017. Processo Administrativo nº 336/2017 de 02/03/2017. Contratado: ADEMIR FRAPORTI E CIA LTDA.
Contrato de Fornecimento nº034/2017 Objeto: Aquisição de material de consumo como: gêneros alimentícios, com o objetivo de proporcionar uma boa alimentação às crianças, adolescentes, mulheres e idosos que participam dos projetos
sociais realizados no CRAS-MATAV, bem como aquisição de material de limpeza, higiene e outros para manutenção física do prédio do CRAS. Vigência: 24 de março de 2017. Valor total: R$9.343,74(Nove mil trezentos e quarenta e três
reais e setenta e quatro centavos). Fundamento Legal: De acordo com o processo Licitatório, Modalidade Carta Convite nº 005/2017 realizada na data de 20/03/2017. Processo Administrativo nº 336/2017 de 02/03/2017. Contratado: LUIZ
FRANCISCO ARAÚJO & FILHO LTDA. Contrato de Prestação de serviço nº035/2017 Objeto: atualização e manutenção da Seção de Legislação do município de Tavares/RS, para utilização via Rede Mundial de Computadores –
Internet. Vigência: O prazo de validade será expirado com a entrega dos serviços à CONTRATANTE pelo CONTRATADO, havendo a possibilidade de prorrogação do serviço a critério do ente público. Valor total: R$ 1.980,00 (mil novecentos
e oitenta reais). Fundamento Legal: disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada posteriormente pelas Leis n.º 8.883, de 08 de junho de 1994; 9.032, de 28 de abril de 1995 e 9.648, de 27 de maio de 1998.
Contratado: CESPRO Processamento de Dados Ltda. SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE FINAL DE LIXO DOMÉSTICO CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato original, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017.CLAUSULA SEGUNDA: DOS VALORES Os valores a serem pagos à contratada sofrem
reajuste de 4%, conforme acordado entre ambas as partes, ficando então o valor mensal de R$37.422,66 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais com sessenta e seis centavos), sendo assim o valor anual passa para R$449.071,92
(quatrocentos e quarenta e nove mil, setenta e um reais com noventa e dois centavos). As demais cláusulas seguem inalteradas. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Nº020/2015.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do contrato nº020/2015, pelo período de 01(um) ano, do dia 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor a ser
pago à CONTRATADA será de R$7.633,56(Sete mil, seiscentos e trinta e três reais com cinquenta e seis centavos), ficando o valor mensal de R$636,13(Seiscentos e trinta e seis reais com treze centavos). PARÁGRAFO ÚNICO –
Conforme acordado entre as partes, tendo em vista a realidade econômica de notória crise do Município, o contrato não sofrerá o reajuste inflacionário previsto no contrato originário. CLÁUSULA TERCEIRA: As demais disposições
previstas no contrato permanecem inalteradas. PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º011/2017. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO Contratação de empreitada de mão-de-obra para
colocação de piso cerâmico na área coberta da ampliação e adequações na infraestrutura física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Onofre Pires, localizada na localidade de Capão Comprido. CLAUSULA SEGUNDA: DOS
VALORES Nos valores a serem pagos a contratada acrescenta-se a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), aditivado conforme proposta. As demais cláusulas seguem inalteradas. TERMO DE RETIFICAÇÃO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº18/2017 Justificativa: Tem por finalidade a retificação de parte do contrato 18/2017. Clausula Primeira: Retifica o valor total. Onde constava R$650,00 (Seiscentos e cinquenta reais). O valor
correto é R$850,00(Oitocentos e cinquenta reais.). Sendo o valor correto por laudo de R$ 170,00(Cento e setenta reais). As demais cláusulas seguem inalteradas. TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº18/2017 Justificativa: O objeto do presente termo aditivo tem por finalidade a retificação de parte do contrato 18/2017. Clausula Primeira: Retifica a razão social e o nº de CNPJ. Onde era a empresa CLINICA DRº RICARDO ROSSI
S/S LTDA passa a ser RICARDO LOBATO ROSSI – ME onde era CNPJ Nº 17.197.671/0001-97 passa a ser CNPJ Nº 22.793.540/0001-02. As demais cláusulas seguem inalteradas.

