
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DASNEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

11-.12N10 ADITIVO DE PRAZO XO CONTRA FO IW PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 108/2020 

Contratacão de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos 
especializados, assessoria e consultoria na Saúde, elaboração de projetos, 
auditoria de prontuários, auditoria para melhoria da qualificação dos 
indicadores da Atenção Primária em Saúde, gerenciamento de propostas, 
fi rnecimento de ambiente em nuvem para gerenciamento de dados de 
indicadores da saúde, treinamento nos diversos sistemas computacionais com 
emis.5au de certificado, disponibilização de platufbrma paru suporte e 
treinantento ou-une. disponibilização de profissionais especializados de forma 
presencial de acordo a necessidade do Inunicipio. 

O NIUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BANIA, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Juridicas sob o n". 14.100.747/0001-26, estabelecida na Praça Municipal, n". 27, Riachão das Neves - (BA), neste ato 
representada pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado, tbncionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk n" 110, 
nesta cidade de Riachão das NevestBA), portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n°. 0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito 
Municipal c Innpresa J C DA CUNHA FILHO- EPP (CARVALHOE CUNHA SOLUÇÕESDE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO), 
inscrita no o" 26 663 51,1 1)4501-4 . com sede estabelecida Quadra 01. Bloco "C". Sala M4, Parte 2. Edf. Plaza Shopping. Planaltina / 
I )1. . \ IR 1 AN 1 -1.: E (UNI It.\ 1 AD,‘. tinnain o presente TERMO IW PRAZO. ao Contrato de Prestação de Serviços n" 
108 2020. s limitado 410 processo de Licita, ia Carta Com ite n" 01 2020. Processo Administratis o 65 2020. e sujeitando-se os contratantes 
1 .e, Fede' tI o' 8.666. 21 de junho de 1,),)3 e Lei Federal 10.520 2002, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas: 

CLAUSULA I - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos especializados, assessoria e 

consultoria na Saúde. elaboração de projetos, auditoria de prontuários, auditoria para melhoria da qualificação dos indicadores da Atenção 

Prinizind em Saúde, gerenciamento de propostas. fornecimento de ambiente em nuvem para gerenciamento de dados de indicadores da saúde, 

treinamento nos diversos sistemas computacionais com emissão de certificado, disponibilização de plataforma para suporte e treinamento on-

line. disponibilização de profissionais especializados de forma presencial de acordo a necessidade do município 

CLÁUSULA 2" - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

( aso tenha necessidade de acrescentar ou substituir alguma Dotação Orçamentaria, para adequar ao Orçamento de 2022. este procedimento 
l ei to iii o e. de Apo.niamento de Dotação. 

( 1.. t..St 1.A 3' - X IGÊNCIA E PRAZO 1W EXECUÇÃO 

O Contrato Administrativo supramencionado terá através deste termo aditivo sua vigência prorrogada, a partir de 01 de Janeiro de 2022 a 31 

de Dezembro de 2022, ou até o fornecimento total do saldo existente do contrato n" 65/2020. 

(TU St I A 5" - DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 'can) 1 ticadas deludis c do retendo l'ontrato. e. por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Termo Aditivo em (03) 
ta's s ias de igual teor e ti , rina. raia que produza os des idos ele i tos lega is. 

Miguel Crisóstomo Borges Neto 
Prefeito Municipal 

(('ontratante) 

Rodrigo 
Barboza 
Borges 

Assinado de forma 
digital por Rodrigo 
Barboza Borges 
Dados: 2022.01.14 
12:31:21 -0300' 

Riachão das Neves. 21 de Dezembro de 2021 . 

( I)X t \HA, EPP 
( \ R \ ii 1-10 I 1 t. N. HA SOLL (,*()1..S -1 1..CNoLOGIADA INFORMAÇÃO) 

CNP,I: 26.603.519, 0001-43 
(Contratado) 

telefone (77) 3624-2136/2233 - E-rnail rnlicita@hotmail.com 



MUNiCiPi0 Riachão das Neves 
Sexta-feira 

14 de Janeiro de 2022 
5 - Ano - N° 2737 

Termos Aditivos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO DAS NEVES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 65/2020 — CARTA CONVITE- N" 01/2020 

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

( ui tralo it". I 082020-- A Prefeitura Municipal de Riachão das Neves - BA, torna público, para 
c‘mhecimento dos interessados, que celebrou Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato n° 108/2020. 
(   O Ml D1-1 RIACHÀO DAS NEVES e a Empresa a J C DA CUNHA FILHO- EPP 
(CARVALHOE CUNHA SOLUÇÓESDE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO). inscrita no CNPJ 
26 (63 5 1') 0001-43, com sede estabelecida à Quadra 01, Bloco "C", Sala M4, Parte 2, Edf. Plaza 
Shoppliw.. Planaltina DF,Objeto: cujo objetivo é Contratação de empresa especializada para 
K)rilecii1len10 de ser \ iços técnicos especializados, assessoria e consultoria na Saúde, elaboração de 
pioietos. auditoria de prontuários, auditoria para melhoria da qualificação dos indicadores da Atenção 
Primária em Saude, gerenciamento de propostas, fornecimento de ambiente em nuvem para 
gerenciamento de dados de indicadores da saúde, treinamento nos diversos sistemas computacionais com 
emissão de certificado, disponibilizaçào de plataforma para suporte e treinamento on-line, 
disponibilizaçào de profissionais especializados de forma presencial de acordo a necessidade do 
iiuiiie ipio—V igência: 01/01/2022 a 31/12/2022;Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo Município 

e João Car\ alho da Cunha Filho, pelo contratado. 

Riachào das Neves (BA), 21 de dezembro de 2021. 

MIGUEL. CRISOSTOMO BORGES NETO 
Prefeito Municipal 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q5Y5S9PASZPGSZGI70YRLW 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 


