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O MUNICIPIO DE MACARANI, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob nº 13.751.540/0001-59, com sede administrativa na Av. Camilo de Jesus Lima, nº 101, 
centro, Macarani, Bahia, representado por seu prefeito municipal MILLER SILVA FERRAZ, doravante 
denominado CONTRATANTE e, na qualidade de CONTRATADA CACTOS ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 20.795.839/0001-70, sediada na Avenida 
Tiradentes, n° 25, Centro, na cidade de Anagé - BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre 
si justos e avençados celebram o presente TERMO ADITIVO ao contrato n° 079/2017, para os fins e 
nos termos seguintes: 
  
OBJETO 
 

Presente termo aditivo tem por objeto as alterações nos itinerários no transporte escolar do Município 
de Macarani, devido as variações ocorridas durante execução do contrato sendo assim o valor do 
ACRESCIMO DE VALOR POR DIÁRIA SERÁ R$ 965,25 ao valor total do contrato original, referente 
a contratação de empresa especializada para fazer o transporte dos alunos da Educação Básica da 
rede Municipal de ensino em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. O transporte 
escolar será executado na zona rural com destino as escolas na zona urbana e rural, povoados e 
assentamento/acampamentos em ônibus, e vans ou similares de acordo com as quantidades e 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e demais anexos, referente ao 
aditamento de quantitativo para atendimento das necessidades da Secretaria. 
 

DO PREÇO  
 

O presente termo aditivo tem o valor por diária de R$ 965,25 (novecentos e sessenta e cinco reais e 
vinte e cinco centavos), sendo que, em razão do acréscimo dos serviços de que se trata o presente 
termo aditivo, o contrato cujo valor por diária originário era de R$ 4.620,00 passará para o valor global 
por diária de R$ 5.585,25. 
 

DA RATIFICAÇÃO  
 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n° 079/2017. 
 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Ficam mantidas as condições do contrato que não foram objeto deste termo aditivo. Assim contratados, 
firmam este instrumento de alteração contratual em três vias de igual teor e forma, com as testemunhas 
também abaixo assinadas. 
 

Macarani-BA, em 03 de julho de 2017. 
 
 
MILLER SILVA FERRAZ  
MUNICIPIO DE MACARANI      
Contratante   
 
 
 
CACTOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CONTRATADA 
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__________     Convite     __________  

Audiência Pública.  
A Secretaria Municípal de Planejamento de Macarani, convida a todos os contadores, 
profissionais de contabilidade e empresas prestadoras de serviços para participarem, 
da Audiência Públia de apresentação do sistema e aplicativo para emissão de  Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e , que será adotado pela Prefeitura Municipal 
conforme projeto de lei que se encontra em tramitação na Câmara Municipal. 

 

Aguardamos sua presença! 

 

Data: 16/08/2017 

Horário: 14hs 

Local: Auditório da Sec. De Saúde 

Rua Ruy Barbosa esquina com Duque de Caxias - Bairro Centro - Macarani- BA 
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