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Formosa do Rio Preto

Termos Aditivos

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 60/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 17/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2021
Contratante: Câmara Municipal De Formosa Do Rio Preto-Bahia
Contratado: Gilvânio Crisóstomo de Souza – ME, cadastrada no CNPJ sob nº nº 27.451.791/0001-22, estabelecida
na Rua José Lelis, n. 527 – Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, Objeto: Prestação de serviços técnicos de
assessoria e consultoria nas seguintes áreas: consultoria na forma de condução dos procedimentos administrativos;
acompanhamento e análise das cotações de preços destinados à seleção da proposta mais vantajosa em processos de
licitações; consultoria e análise na elaboração dos termos de referência dos processos licitatórios; orientações e
acompanhamento dos contratos em vigência; acompanhamento na execução dos contratos administrativos; controle
dos saldos de contratos; publicações no site portal da transparência deste legislativo com a finalidade de informações
em todas as etapas referente aos processos administrativos de compras e serviços, aditamentos de contratos e
rescisões contratuais; enviar arquivos para publicações no diário oficial deste legislativo com a finalidade de
informações em todas as etapas referente aos processos administrativos de compras e serviços, aditamentos de
contratos e rescisões contratuais, destinadas as manutenções das atividades administrativas da Câmara Municipal de
Formosa do Rio Preto-BA. Finalidade: O Contrato nº 60/2021, firmado em 03/11/2021, que tem vigência até
03/11/2022, através deste termo de aditamento, passa a ser até 31/12/2022, nas mesmas condições iniciais da
contratação. Permanecem inalterados as demais condições e cláusulas contratuais.
Formosa do Rio Preto-Bahia, 01/11/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente da Câmara
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