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TERMO ADItIVo DE PR Ak7.0 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 
154/2018 

ii//1•• ) 4 .4 >iirratação de agc'ncia de propagando 
( -rviçoN de natureza contínua nos 

id,ulc e propaganda para executar um 
,Ic ahvidades reall:adas imegradamente que 

wiJhun ,d,lenvo O esnulo. o planejamento. a 
" O criação, a exe(tiçcjo 
;Phit'l leChtlç.à() Ipt'rl'I.1éi() da C'.let.:1“, jit) 

• ,,' , *11)///k4i) de publicidade cl( &\ VeiCili()S 

d\ c0111 O OhleliVt) pnanover 
i. )11 Serviços de qualquer natureza. 

diRoidir ideias ou informar o público em geral. Coma 
mplemeniare.s. os serviços especializadas 

perimenic plancyamemo e à evecução de pesqui.sus e 
oioro\ Insirumeinos de avaliação e de geração de 

,, ,,hre o mercado, o público-alvo, 05 rnetOS 

do 11(PS (11101S serào difundidas as peças e 
açàe.s publiciu'iria.s ou sobre os resultados da., 
campanhas realizadas à produção e à execução técnica 
das peças. e prole/os publicitários criados: à criação e ao 
,1, ,,,avolrimento de formas inovadoras de comunicação 

cern) M01(15 !Cair dOghtç. 

efril(LN i.h15 mensagens e da.s 
(“.1C.ssoraniento e apow flo 

ti, st -1 e ele (11“1() Clii (Ik'fie.s de eamunicaçao. 

O \11 NI( IPIO DE RIACH D ‘S \ [S, ES I ADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publieo `11:t! de Pessoas Jundicas sob o n . 14. 100,7-17 000 I -2o, 
c•>tabelecida na Piaça klacliao das Ne\ es - (KM. neste ato representada pelo Sr. 
Miguel Crisostomo Borges Neto. brasileiro. funcionário público, residente e domiciliado na 
..i\veruda .11: ri 1 10. nesta cidade de Riachao das \e' es N.\ portador do CPI: 698.270.875-68 e 
Identidade d. 0655529890-SSPBA, na qualidade de Prefeito Municipal e a Empresa MACEDO & 
MAIA UI DA. ilK1/4:11 ta no CNP) sob n". 17.343. 150/0001-09. com sede na AhvIon Macedo n20, Bairro 
Roa Vista. i3m-remt CF: P -1"7 80o-I80. Representada neste ato pela a Sra. Aline Maria Suarez 
muni (1,,, :1, , c;;.„.1,11, portador da .,.edula de identidade n04325860-32 - SSWBA, 

nGW ,./ ts,-1 I I - Residente e domiciliado na Nh\ lon Macedo, n196. Boa Vista, Barreiras - 
BA,doravante designados re,peLak amente CONTRATANTE E CONTRATADA, firmam o presente 
'1-ERNIO Atnrivo PRAzo, ao Contraio de Prestaçao de Serviços n" 154/2018, inculado ao 
pioce ,:o de 1 citaçào filmada de Preço. ir' 0:). :018. Processo Administrativo n° 44/2018. e sujeitando-
,e L'oniiniante a 1 ei Federal n' 8 000, de 7. 1 de Junho de 1993 e 1 .ei Federal n° 10.520/2002, com 

po,ienore, e 1,

CIÁI st ! 1 - 011.4 1 
O ple>,etik: .. r,e1t1 :1t , ) teir, p *C1, . 1•,. .•!.: ;1 de propaganda para prestação de serviços 
de natureza continua nos setores de publ icidade e propaganda para executar um conjunto de atividades 
realifad<i - integradamente (jue tenham poi objetikl) () planejamento, a conceituaçào, a 

eoncep : : . :„riação. a e',e, t.i,r ao interna. a nuerinediaçáo e a supervisão da execução externa e a 
pi ;b11,:idade demai , mews 1c dividgaçào, com o objetivo de promover a 

\ enda be:,, oh IÇ ua;,H,..1 mai net,: 1,1(»d,ou nformar o publico em geral. Como 

telefone (77) 3624-213612233 • E naut rnticita@hotrnall.corn 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DASNEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747J0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

atividades complementares. o —ci. \ el)ecialitados pertinentes ao planejamento e à execução de 
pesquisas e de ouiros instrumentos de i al iação e de geração de conhecimento sobre o mercado_ o 
publmco-al n.os meios de \ u aç n ii i i . thhindidaS as peças e ações publicitárias ou sobre 
os resultados das eampulia, 2 a 2xecução técnica das peças e projetos 
publicitanos criados. a criaça, , e a. , inovadoras de comunicação publicitária. 
em c utiieia „J oin no,. ;is eleitos das mensagens e das ações 
publicitai ias ni , asse olameni, C ;1!), !1l , dt:''.<.11\ 01\ linenh) e execução cru ações de comunicação 

( 1 xt 'Ni 1 X 2 .

) 

l}k 1( 1 \( 1 \ I \I() L1 \F( ( 

termo adiu\ t) lgencia prorrogada. a 

partir çle Ide Janeiro de 20" i de I.)eteinbi , , de 211:22. ilil ,'lie o fornecimento total do saldo existente 

do contrato n I »11 

( 1 I ',I 1 X 1)X 1)01 1( \( ) ()W( \ 1 XR1 

Caso lenha necessidade de .ter ecentai ou substituir alguma Dotação Orçamentaria_ para adequar ao 
Orçamento de 2022, este procedimento será feito atra' és de Apostilamento de Dotação. 
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se ( ) das \e\ es. 2 I de Delembro de e?o?! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO DAS NEVES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°44/2018 —TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018 

EXTRATO DF ADITIVO DE PRAZO 

Contrato n". 154/2018 —Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACI IÃO DAS NEVES (BA) e MACEDO & 
MA1A LTDA, CNPJ: 17.343.150/0001-09: Objeto do Contrato: Contratação de agência de propaganda 
para prestação de serviços de natureza continua nos setores de publicidade e propaganda para executar um 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção. a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de 
promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em 
geral. Como atividades complementares. os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à 
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o 
mercado, o público-alvo, Os meios de di ulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias 
ou sobre os resultados das campanhas realizadas: à produção e à execução técnica das peças e projetos 
publicitários criados: à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, 
em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações 
publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação. 
Vigência: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022: Assinam: Miguel Crisóstomo Borges Neto e 
Aline Maria Suarez Mutti de Macedo Maia, respectivamente pelo Município e pelo Contratado. 

Riacho das Nev‘..s( BA). 21 de Dezembro de 2021. 

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO 
Prefeito 

CEF- I iFICAL;AO DIGITAL LJN8DBMWFVVNYWYSJTJ56A 

Esta edição encontra-se no sito oficial deste ente. 


