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SUCTJPIRA
DORACHAO
Adrilinistrondo poro o povo

PREGÃO PRESENCTÀr, no Og/202L

2O TERT,IO ÀDITIVO ÀO CONTRÀTO ORIGINÁRIO DE
COIiITRATAÇÃO DE EMPRESÀ ESPECIATIZÀDÀ PAR]à,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE rriilrERNET
FIBRÀ óertce, DO TIPO MENOR PREÇO pOR rTEtd.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCIPIO DE
SUü'PIRÀ DO RIÀCHÀO, ESÍÀDO DO }ÍAR]à}IHÃO E À
EI4PRESA: COMPTITEX INI.ORIIíATICÀ IlDâ,.

Pel-o presente 2o Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
originário no 0291.281.10/2021 de um tado o MUNrCÍprO DE SucuprRiÀ DO
RIACEÃo, ESTÀDO Do I,ÍARÀIIEÃo, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o no 0L.6L2.338/0007-67, com sede
adminlstrativa na Rua São José, No 419, Centro CEp: 65668-000
CNPJ: 01 .61,2.338/0001-67, através da Secretaria Municipal de
Agricultura, representada pela Secretária de Municipal de
Administração (ordenadora de despesas), Sra. K1évia Maria Lima de
Sousa, brasileira, solteira, portador do CPF n. o A45.725.553.62,
doravante denominada simplesmente COD$IRIÀTâ}ITE. E, de outro lado à
empresa: como constituido, aqui denominado COIITRATâDÀ, COMPUTEX
INFORMATICA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
no04.097.7t5/0001-65, Endereço: Av. Presidente Médici no 264a, Centro,
São .Toão dos Patos Mâ, CEP: 65.665-000, repxesentada neste ato pelo
Sr. Antônio Orione Coêlho de Sousa (Sócio Administrador), portador do
CPF no 751.893.053-68, e perante as testemunhas abaixo nomeadas,
firmam o 2o Temo Aditivo ao Contrato Originário no 0291.287.I0/2A27,
que sê regará pela LeÍ Federal rro 8.666/93, e suas alteraçôes, a
legislação gue rege a espécie, atendidas as cláusul-as e condiçÕes que
se anunciam a seguir:

cr,i[usur.e PRTMETRÀ Do oBJETo, Do pR.e,zo E DÀ vrcENcra o presente
Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de prazo do Contrato Originário
029L.287.70/2021 pela Secretaria Municipal de Agricultura, oriundo do
PREGÃO PRESENCIAI no 081202L, pelo prazo de 12 meses, iniciando em 01
de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

crÁusur.n, sEGt NDÀ DA E'U![DâI'{E}[TÀÇÃO Em conformidade com

C1áusu1a B.l- do

Art.. 5'7 ,

ContratoInciso II, da Lei Federal no

Originário no A29L.2BL.l0/2A27.
8.666/93 e

cfÁuSu.a TERCEIRÀ DÀ RATITIeAÇÃO Eicam mantidas e ratífi-cadas,
seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condiçÕes do Contr
originário, não modificadas pelo presente instrumento.
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Et por estarem assim justas e contratadas,
presente instrumento em 02 (duas) vÍas, de igual teor e
fim, juntamente com as testemunhas que a tudo assistÍram.

Sucupira do Riachão/I4A, 27 de dezembro de 2022.

a- cíl\^G- t Êrn*.
Kl-évia Maria Lima de Sousa

Secretária MunÍcipal de Administração
(Ordenadora de despesas)

COD{TRATÀIITE

EX ICA L
CNPJ no 04.097 .715l0001--65

CONTRÀTÀDÀ

TESTEMUNEAS

cPFzO.Í?6/f.#f)

assinam o
para um só

§I:'tto ( J3 3 -»0

Rua São José, N" 479, Cento - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 19

E.mail: prefeiturasucupirrdoriachao@gmeil.com
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçâo:
Razão

al:
Endcreço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servlco - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:O9/l2/ 2022 a 07 / Ot I 2023

CcrtlÍicação í{úmcro: 2022120907263898521 120

Informação obtida em L3l l2/2O22 09:25:56

04.097.715/0001.65

COMRJTEX II{FOR li.lATIcA LmA ME

AV PRESIDENTE r,rEDtcI 2640 / CENTRO / S O IOAO OOS PATOS / MA
/ 65665-000

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidâde no site da Caixa:
www.calxa.gov.br
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CERTIDã,O IIEGÀINTA DE DÉ:BITOS TRTBALIIISTÂS

Nome3 COMPUTEX INFORMÀTICÀ tIDÀ (MÀTRIZ E FIIIÀIS)
CNP.f: 04.097.715/0001-65
Celtidão n": 350 6353 6/2022
ExpediÇão: L7 /10/2022, às 14:49:15
VaLidade: 15/04/2023 - LBo (cento e oitênta) dias, ccntados da data
de sua expedição.

Cêltifica-se que COüpOItx lrroi,raâtIcÀ rtDr (UrtAIZ E trtLItIA),
inscrito (a) no CNpJ sob o no 0a.09?.ZtSlOOo1-65, ttlo COtr8Il comoinadinplente no Banco Nacional de Devedores TrabaJ.histas.
certidão emitida com base nos arts. 642-A e gg3-À da conso].idaÇáo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." :-2.4A0/2OLL e
f3.461 /20L7, e no Àto OL/ZOZ2 da CGü?, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constantes desta certidào são de !esponsabi r i dade dosTribunais do TrabaLho.
No caso de pessoa juridica, a Certj.dâo atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À acêitação desta cêrtidão condiciona-se à verificaçâo de suaautenticidade no portal do Tri.bunal superior do Trabalho naInternet (http: / /uv,,t.tst.jus.br) .
Certídão emitida glatuitamênte.

rrcrwlrçro rxEtoR?IlrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d.adosnecessários à identi.ficação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes pêrante a Justi.ça do Trabarho quanto às obrigações
estabelecidas êm sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernentê aoslecolhimentos previdenciários, a hônorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos d.etermlnad.os em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, ComissAo de Conciliação prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executj.va.



UNE}TÉRTO DA FAZENDA
Sccr"taria da Rêccita Fcd.ral do Brasil
ProcuradoÍla€aral da Fazonda Naclonal

CERNDÂO XEGATIVA DE DÉB|TOS RELATUOS AOS TRIBUTOS FEDERÀS E À OIVTDA
ATIVA OA UNÉO

Nomo: COIPUTEX lt{FORt ATICA LTDA
CÍ{PJ: 04.097.7í 5r000'l {5

R6sselvado o direito d6 a Faz6nda Nacional cobraÍ o inscrever quaisquor dÍvidas dô
Íesponsabilidade do suiêilo passivo acima identilicâdo quê vieoem a ser apuradas, é cêrliíicedo que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos üibutários adminiskados pela SeÇrelaria
de Recêita Federal do Brasil (RFB) ê â inscÍiçÕês em Oivida Ativa da Uniáo (DAU) iunto à
Proorradorie-Gerel da Fâzenda N8cionel (PGFN).

Esta caÍtidão é válida p6ra o estabêlêcimênto matriz o suas Íliais o, no caso dê entê federativo, para
todo6 o3 óÍgãos e Íundos [úblicos da administragáo dirEta a êl€ vincrrlados. ReÍêrB.se à situaÉo do
sujêlto pâssivo no âmtÍto dâ RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contÍibuiçõês socials previstas
nas alÍnêas 'a' a 'Ú do paíágÍaÍo único do arl. 11 da Lêi no 8.212, de 24 de Nlho de 199í.

A acêltaçáo deste côrtidão €6tá condiclonade à vêÍltlcaÉo de sua autenticidadê ns lnternêt, nos
sndeÍoços <http://rft .gov.bê ou <htlp:/ mÍÍw.pgtl.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitemente cdn base na Poít6ria Coniunta RFB/PGFN no í.75í, de 211O12014
Emiüda às '16:48:10 do dia 2glo7l2l22 <ho'g e data dê BrasÍliá>.
Válida ató 25/0112023.
Codigo dc cmtÍoh da cerridão: 23aÍ.í/í7a.3588.30O3
QualqueÍ râsura ou smBnda invâlidará Bsla doqlmênto.

ü



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N' Cortidâo: 071701122 Oats da 1711012022 14:17:26

lnrcrlçãoErtadual: 121799140 CPFICI{PJ:040977í5000'165

f,r;r6 §qçlll; COMPUTEX INFORMÂTICA LTDA

Endcrcço: AVE PRESIDENTE MEDlCl. 2Bf0 CEP: mO000O0 - CENTRO

Tclcíono: (99)00000m0 uniclplo: SAO JOAO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consuhas procedidas no sistema desta SecÍetaria e na

Íorma do disposto do artigo í 56, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos arligos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212O02, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) náo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo âcima identiÍicado.

Valldsdc da Certidão: í20 (ccnto c viÍ c) dlas: Írl/02023.

A autenücidade desta ceíidão doverá ser coúrmada no êndereço:
http://portâl.s€faz.ma.gov.br/, dicando no itêm 'Certidôes' e em seguida em'Validação dE Coíidáo Nêgativa
de Díüda Aüva'.

CERTIOÃO EIIÍTIDA GRATUITAUENTE.

Osta lmpr..!ãot 17 I 1U2O22 14:'l.7 :26



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBIOS COM EFEITO DE NEGATIVA

No Certldão: 193213n2 Oata d. 3,0lO9lZO22 14:42:2O

lnscÍlçãoErtadual: 121799140 CPF/CNPJ:(x097715000165

Razáo SocIaI: COMPUTEX INFORMATICA LÍDA

Endercçp: AVE PRESIDENTE MEDlCl,2640 CEP: 00000000 - CENTRO

Telcfonc: (99)00000000 ilunlcípio: SAO JOAO DOS PATOS UF: MA

Certificamos que, após a Íealizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelo art. 240 a242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei no

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito úibutário, não

vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRTçÃO DOS DÉBlTos
TIPO DOCU ENTO DÂTA EUISSÃO sruAÇÂo

AUTO DE INFRACAO 54í 963000039 08/03/2019 PARCELAOO

Validade da Certidão: í20 (cêr o s yintô) dias: 2810112023,

A autênticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereçD:
http://portal.seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões'e em seguida em l/alidagão de Certidão Negativa
de Débito'.

CERT|DÁO EI']TIOA GRATUITAMENTE.

Deta lmprâssãot 3OlOgl2O22 14:42:2O



$

{i/t I

I

ÁSrêl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS
SETOR DE TRIBI.,TOS .- ^ô A
Av GEruLto vaRGAs. N.r3s.cENrRo {' cNP;. ü6.Uti ü6bi"rÚ1'Cc-IcNP,6o'668m,3' 

'iiuJ*ilíí3Htàt:'ô#'cennoÃo coNJuNTA reelnvlbrbÊaifô 
Püre§-Nr^ -

oÍvroa ATrvA rRrsurÁRn
CeÍtificemos epós e reâlização das nocessárias verificaçôes procedides nos assentemeí os

exiíentes nesla repaíiçâo, o requerimen.o dâ parte n disposlo no Arl. 205. do Código TnbuÉrio Naoional -
quB dlspôô sobre ' a lei poderá exigir que a pmva da quileÉo de determinedo tributo, quando oxigÍval, seja
feita por corlidão negativa, expedide à vi$â de requeÍimento do inteÍBssado, que contenhe todas es
informaçõ€s nocessárias à identiÍicação dê sua p€ssoa, cromicílio íiscsl ê ramo de negócio ou âtividede e
indique o poríodo a que se Íefere o pediro.

PâráoraÍo único. A ceíidâo negativa s€rá sompro expedida nos lermos em que lenha siro
requerida e será fomecida dentro de í0 (dez) dies de deta dâ enlrâdâ do requerimenlo na repârtiÉo'.
Todevia, o dirêito da cobrançs de dívides que venham a ser epurâdas e náo alcânçâdas pelâ presêriÉo
quiÍnuenal e, para que pÍoduza os ôÍeitos legeis, pessemos a presentê certidâo negaliva para efeitos de prove
as Íepartiçôes publicas f8dereis, estaduais e municipais, bem como suas aulaÍqui8s.

Csdastro:

CoÍiíbuintá:

llornê FantlEb

Ender@:

BaiÍÍo:

Cidedâ:

lnscriÉo E3t.:

Ativir.do.

íí020057-22 lnscriÉo Municipal: 1102fi/íl-Zl
CO PUTEI INFORMATICÂ LTDA CPFrcNPJ: O{OEÍ,15OqX63

@MPUTEX INFORMATICA

AVI\I PRESIDEÍ{IE MEtrlCl, 2ôa0 Complem:

CENTRO CEP: CtGGtto@

sÁo.roÃo oos peros - ue
Oata dê Abêúrra: 0llOír20OO Dete d€ Enc6Íramênto: 0

pRovEÍroREs DE AcEsso Às REDE8 DE coiruNtcAçÕEs

Emissão: 23r10n022 08:0il:t8 Validade:

Númâro/Cor rolê da Ceítidáo: LD.47c18,&Af2F
Usuário: nM

' ,f,,,., '' lil :;iltij:r' SdY'

FRÂÍ{CXICO RAUO§ SA'{TAÂIA SILVÂ
ÍXR SETOR TRIBT,ITARIO
Rcspon!ávsl

22J02t2023




