
TERMO DE ADITAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 
 
Contrato Administrativo nº 062/2021 - Processo de Licitação nº 394/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 
082/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Viação Paraty Ltda; Objeto: Aquisição de 
passes para os trabalhadores Guaribenses que deles se utilizam nos serviços regulares prestados pelas 
empresas autorizadas pela ARTESP, de transporte rodoviário coletivo de passageiros comuns, nas viagens 
diárias, de ida e volta, nas linhas intermunicipais suburbanas de auto-ônibus, entre esta cidade de Guariba e a de 
Jaboticabal, observadas as disposições da Lei Municipal nº 2.316 de 02 de abril de 2009, alterada pela Lei nº 
2.325 de 14 de maio de 2009; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 
062/2021, por mais 12 (doze) meses, abrangendo o período de 22/07/2022 a 21/07/2023, observado o disposto 
no subitem 4.1 da cláusula quarta do instrumento contratual, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
federal nº 8.666/93, posto se tratar de prestação de serviços de transporte intermunicipal suburbano executado 
de forma contínua, c/c a regra do artigo 2º, § 1º, da Lei federal nº 10.192, de 14/02/2001; Data de Assinatura: 
20/07/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 063/2021 - Processo de Licitação nº 394/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 
082/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Transportadora Turística Petitto Ltda; 
Objeto: Aquisição de passes para os trabalhadores Guaribenses que deles se utilizam nos serviços regulares 
prestados pelas empresas autorizadas pela ARTESP, de transporte rodoviário coletivo de passageiros comuns, 
nas viagens diárias, de ida e volta, nas linhas intermunicipais suburbanas de auto-ônibus, entre esta cidade de 
Guariba e a de Ribeirão Preto, observadas as disposições da Lei Municipal nº 2.316 de 02 de abril de 2009, 
alterada pela Lei nº 2.325 de 14 de maio de 2009; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato 
Administrativo nº 063/2021, por mais 12 (doze) meses, abrangendo o período de 22/07/2022 a 21/07/2023, 
observado o disposto no subitem 4.1 da cláusula quarta do instrumento contratual, com fundamento no artigo 57, 
inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, posto se tratar de prestação de serviços de transporte intermunicipal 
suburbano executado de forma contínua, c/c a regra do artigo 2º, § 1º, da Lei federal nº 10.192, de 14/02/2001; 
Data de Assinatura: 20/07/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 124/2018 - Processo de Licitação nº 415/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
090/2018; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: NATL Tecnologia da Informação Ltda; 
Objeto: Aquisição de licenças antivírus para proteção de toda a rede de computadores da prefeitura e sistema de 
segurança para os servidores; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 
124/2018, por mais doze meses, abrangendo o período de 24/07/2022 a 23/07/2023, desde que condicionada à 
manutenção de proposta mais vantajosa para a Administração, no valor total de R$ 61.229,14, previsto no 
subitem 4.1 da cláusula quarta do instrumento contratual, sem qualquer reajustamento, com fundamento no 
artigo 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93.; Data de Assinatura: 24/07/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 137/2018 - Processo de Licitação nº 468/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
099/2018; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: APL - Assessoria e Publicidade Legal Ltda - 
EPP; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais do 
município de Guariba, como avisos de editais de licitação, em jornal diário (segunda a domingo) de grande 
circulação no interior deste Estado, com tiragem de no mínimo 40.000 exemplares; Aditamento: Fica prorrogado 
o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 137/2018, por mais 12 meses, no período de 14/08/2022 a 
13/08/2023, observada a manutenção do mesmo valor do centímetro de coluna, de R$ 27,00, inicialmente 
ajustado entre as partes, sem qualquer reajustamento, cuja estimativa de despesa anual, para 1.500 cm de 
coluna, continua no mesmo valor de R$ 40.500,00, com fundamento no artigo 57, inciso II, e § 2º, da Lei federal 
nº 8.666/93; Data de Assinatura: 03/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 071/2022 - Processo de Licitação nº 205/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
073/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Gente Seguradora S.A; Objeto: Contratação 
de empresa especializada para cobertura de seguro da frota de veículos de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Guariba; Aditamento: As partes, de comum acordo resolvem aditar ao Contrato Administrativo nº 071/2022, a 
diminuição da quantidade de um veículo, do tipo ônibus, ano de fabricação: 2013 - marca: Volkswagen, placa 
DJM7812, Frota nº 30, que corresponde ao item 47 do Lote 1, com a supressão do valor unitário e mensal, ou 
prêmio, de R$ 5.748,60, e a diminuição de 14,74%, do valor total do Lote 1 de R$ 38.990,00 para R$ 33.241,40, 
com fundamento no art. 65, inciso I, letra “a”, c/c § 1º,  da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 
05/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 073/2021 - Processo de Licitação nº 547/2021; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 
137/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Antônio José Araújo de Lima; Objeto: 
Locação do imóvel edificado de natureza comercial do tipo galpão, localizado na Avenida Antônio Albino, nº 320, 
na Vila Pacífico, com as áreas construída de 432,30 m2 e de terreno de 451,50 m2, que se destinará às novas 
instalações do Almoxarifado Geral do Município; Aditamento: As partes, de comum acordo resolvem aditar o 



Contrato Administrativo nº 073/2021, para efeito de atualização monetária do valor inicial da contratação, 
mediante a aplicação do percentual de 10,07%, do IPCA acumulado no último período anual de AGO/2021 a 
JUL/2022, reajustando o valor mensal de R$ 2.500,00 para R$ 2.751,75, para os próximos doze meses, que 
corresponde ao valor anual de R$ 33.021,00; bem como, prorrogar o prazo de vigência, por mais 12 (doze) 
meses, compreendendo o período de 11/08/2022 a 10/08/2023, do imóvel edificado de propriedade particular, na 
Avenida Antônio Albino, nº 320, Vila Pacífico, na Cidade de Guariba, Estado de São Paulo, onde se encontra 
instalado as atuais dependências do Almoxarifado Municipal, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
federal nº 8.666, de 21/06/1993; Data de Assinatura: 10/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 113/2019 - Processo de Licitação nº 590/2019; Modalidade: Pregão Presencial nº 
096/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: QuareseminTurEireli - EPP; Objeto: 
Contratação de serviços de transporte escolar, realizados com veículos acessíveis para pessoas portadoras de 
deficiências (definidas como PCD), ou com mobilidade reduzida (definidas como PMR), que possuam piso baixo, 
ou piso alto com acesso direto realizado por plataforma de embarque, ou desembarque externa, ou piso alto 
equipado com plataforma elevatória veicular, ou acesso por meio de cadeira de transbordo, incluindo a presença 
de 2 monitores (no mínimo) de transporte escolar, em cada viagem, para deslocamento de estudantes e 
pacientes com necessidades especiais até a cidade de Jaboticabal na unidade da APAE-Jaboticabal, durante os 
períodos: manhã e tarde; Aditamento:  As partes, de comum acordo resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 
113/2019, para que seja recomposto o preço da prestação de serviços de transporte rodoviário, para efeito de 
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do valor inicial e atualizado, mediante a aplicação do 
percentual de 22,03%, para que o preço unitário da viagem de pacientes da APAE de Jaboticabal seja reajustado 
de R$ 1.247,09 para R$ 1.521,86, ficando atualizado o valor estimado por ano para R$ 776.148,60, com 
fundamento no art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei federal nº 8.666/93; bem como, prorrogar o prazo,  por mais 12 
(doze) meses, no período de 13/08/2022 a 12/08/2023, mantidas as mesmas bases e condições, inclusive 
quanto ao valor unitário reajustado de R$ 1.521,86, para cada viagem de ida e volta de ônibus, à cidade de 
Jaboticabal, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, tendo em vista se tratar de serviços 
de transporte escolar executados de forma ininterrupta; Data de Assinatura: 11/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 071/2022 - Processo de Licitação nº 205/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
073/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Gente Seguradora S.A; Objeto: Contratação 
de empresa especializada para cobertura de seguro da frota de veículos de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Guariba; Aditamento:  As partes, de comum acordo resolvem aditar ao Contrato Administrativo nº 071/2022, o 
acréscimo de R$ 1.400,00, que corresponde a 1,74%, da importância total segurada de R$ 80.359,95, do 
contrato inicial, quanto ao novo veículo automotor: modelo Corolla 2022, placa: FFW1A42, frota: 200 - Renavan: 
01317157459, pois em que pese os contratos de seguros veiculares ser de direito personalíssimo da Prefeitura 
segurada, ou seja, individuais e específicos, há os casos de valores semelhantes, desde que atualizados desde 
a data de apresentação das propostas, para o qual ficou definida valor de franquia compatível para a cobertura 
securitária pela empresa contratada, cujo valor do prêmio para cobertura e assistência se amolda de maneira 
compatível, de modo a permitir a inclusão na Apólice do Lote 1, para aproveitamento da licitação existente, com 
fundamento no § 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 12/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 036/2022 - Processo de Licitação nº 021/2022; Modalidade: Tomada de Preços nº 
001/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Jean Carlo Pereira de Oliveira - EPP; 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de 
material e mão de obra especializada, para execução de obras com objetivo de reformar os banheiros da Emeb 
“Profa. Izabel Sadalla Grispino”; Aditamento: As partes, de comum acordo resolvem aditar ao Contrato 
Administrativo nº 036/2022, os acréscimos dos quantitativos de serviços correspondentes a 2,89%, ou R$ 
5.389,48, do valor inicial da contratação de R$ 185.955,86, que ficará aumentado para R$ 191.345,34, com 
fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e II, da Lei federal nº 8.666/93; bem como, prorrogar o prazo de duração, 
por mais 03 (três) meses, abrangendo o período de 16/08/2022 a 15/11/2022, com fundamento no art. 65, §§ 1º 
e 6º, da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 15/08/2022. 

Contrato Administrativo nº 155/2021 - Processo de Licitação nº 730/2021; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 
165/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Associação dos Produtores Rurais do Vale 
do Sapucai; Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros (ovos, e batata) da Agricultura Familiar e Empreendedor 
Familiar Rural, para atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública; Aditamento: Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 
155/2021, por mais quatro meses, no período de 20/08/2022 a 19/12/2022, mantidos inalterados os respectivos 
preços unitários para continuidade de fornecimentos de hortifrutigranjeiros, como ovos e batatas, com 
fundamento no artigo 57, inciso II, e § 2º, da Lei federal nº 8.666/93, por se tratar de fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros da agricultura familiar prestado de forma contínua; Data de Assinatura: 16/08/2022. 
 



Contrato Administrativo nº 113/2019 - Processo de Licitação nº 590/2019; Modalidade: Pregão Presencial nº 
096/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: QuareseminTurEireli - EPP; Objeto: 
Contratação de serviços de transporte escolar, realizados com veículos acessíveis para pessoas portadoras de 
deficiências (definidas como PCD), ou com mobilidade reduzida (definidas como PMR), que possuam piso baixo, 
ou piso alto com acesso direto realizado por plataforma de embarque, ou desembarque externa, ou piso alto 
equipado com plataforma elevatória veicular, ou acesso por meio de cadeira de transbordo, incluindo a presença 
de 2 monitores (no mínimo) de transporte escolar, em cada viagem, para deslocamento de estudantes e 
pacientes com necessidades especiais até a cidade de Jaboticabal na unidade da APAE-Jaboticabal, durante os 
períodos: manhã e tarde; Aditamento:   As partes, de comum acordo resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 
113/2019, a fim de atualizar monetariamente o valor unitário da viagem de ida e volta à Jaboticabal, de R$ 
1.521,86, mediante a aplicação do percentual de 10,07 % do IPCA do IBGE, a fim de corrigi-lo para R$ 1.675,11, 
ficando atualizado o valor estimado por ano para R$ 854.306,10, com vistas à reposição das perdas 
inflacionárias acumuladas no período de AGO/2021 a JUL/2022, após o decurso do prazo de doze meses, 
observada a regra contida no § 1º, do artigo 2º, da Lei federal nº 10.192, de 14/02/2000; Data de Assinatura: 
23/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 019/2020 - Processo de Licitação nº 105/2020; Modalidade: Dispensa nº 005/2020; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: José Augusto Santana 36954230804; Objeto: 
Contratação de microempreendedor individual, dotado da necessária qualificação, para prestação de serviços de 
monitoramento no programa de proteção social do Projeto Casulo, para adolescentes acolhidos em abrigo 
especial; Aditamento: Fica prorrogado o prazo do Contrato Administrativo nº 019/2020, por mais 12 (doze) 
meses, compreendendo o período de 24/08/2022 a 23/08/2023, assim como, a atualização monetária do valor da 
hora de trabalho, de R$ 7,53 para R$ 8,28, que corresponde aos valores estimados de R$ 1.589,76, ou 192 
horas, por mês, e R$ 19.077,12, por ano, mediante a aplicação do percentual de 10,07%, do IPCA do IBGE, para 
efeito de reposição das perdas inflacionárias acumuladas no período de AGO/2021 a JUL/2022, com 
fundamento, a prorrogação, no art. 57, inciso II, e a correção monetária, no art. 55, inciso III, ambos da Lei 
federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 23/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 077/2021 - Processo de Licitação nº 501/2021; Modalidade: Convite nº 028/2021; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Freitas & Freitas Locação e Comércio de Máquinas e 
Equipamentos Ltda - ME; Objeto: Contratação de empresa qualificada para locação de uma plataforma móvel 
articulada a diesel, que será utilizada para serviços de manutenção de iluminação em vias públicas, poda de 
árvores de grande porte, e demais serviços que provêm da mesma; Aditamento:  As partes, de comum acordo 
resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 077/2021, a fim de atualizar monetariamente o valor da locação, de                  
R$ 8.500,00 para R$ 9.000,00, totalizando o valor estimado de R$ 54.000,00, para o período de seis meses, 
para efeito de reposição das perdas inflacionárias acumuladas no período de AGO/2021 a JUL/2022, após o 
decurso do prazo de doze meses, observada a regra contida no § 1º, do artigo 2º, da Lei federal nº 10.192, de 
14/02/2000; bem como, prorrogar o prazo de duração, por mais 06 (seis) meses, abrangendo o período de 
24/08/2022 a 23/02/2023, por mais um período semestral, com fundamento no art. 57, inciso II e § 2º, da Lei 
federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 23/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 138/2019 - Processo de Licitação nº 656/2019; Modalidade: Pregão Presencial nº 
109/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Cidade Primavera Turismo Ltda; Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços executados de forma contínua de transporte escolar na 
zona rural, para os alunos usuários, moradores fora dos limites da zona urbana, com viagens diárias de ida e 
volta, até as respectivas unidades escolares, nas quais estejam matriculados, compreendendo cinco itinerários 
distintos, que totalizam 430 km diários; Aditamento:  As partes, de comum acordo resolvem aditar o Contrato 
Administrativo nº 138/2019, para efeito de atualização monetária 18,08%, para efeito de manutenção do 
equilíbrio econômico e financeiro do valor inicial e já atualizado da contratação, para que o preço unitário e atual 
do km rodado, de R$ 9,23 seja revisto e realinhado para R$ 10,89, ficando recompostos os valores estimados de 
R$ 3.968,90 para R$ 4.686,47, por dia, e de R$ 801.717,80 para R$ 946.668,37, por ano, estimando-se período 
letivo de 202 dias, com fundamento no art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei federal nº 8.666/93; bem como, prorrogar 
o prazo, por mais 12 (doze) meses, no período de 24/09/2022 a 23/09/2023, na prestação dos serviços de 
execução contínua de transporte escolar na zona rural; Data de Assinatura: 24/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 097/2017 - Processo de Licitação nº 528/2017; Modalidade: Tomada de Preços nº 
017/2017; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Webfisco Tecnologia - Eireli - EPP; Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços, com a aquisição de licença de uso de sistema integrado de 
arrecadação, bem como implantação, treinamento, testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte 
técnico, para o gerenciamento e controle do ISSQN, incluindo a emissão via Web da Nota Fiscal Eletrônica, o 
sistema de controle de processos ligados ao ISSQN e de controle de cemitérios que deve ser disponibilizado via 
WEB para facilitar o acesso do solicitante e deve permitir o controle e o gerenciamento dos cemitérios; 
Aditamento:  Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 097/2017, por mais dois meses, 



compreendendo o período de 30/08/2022 a 29/10/2022, mantido inalterado e sem reajuste o preço mensal de R$ 
3.000,00 e o valor total de R$ 6.000,00, a fim de que possam ser concluídos os serviços de conversão do banco 
de dados, tendo em vista que os procedimentos de migração são muito complexos e precisam ser realizados 
com a máxima segurança possível, de maneira a evitar a interrupção das atividades das operações de 
gerenciamento, com fundamento no §4º, do art.57, da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 24/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 095/2020 - Processo de Licitação nº 648/2020; Modalidade: Pregão Presencial nº 
094/2020; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Prosabor Industrial e Comercial de 
Alimentos Ltda - EPP; Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva ou corretiva de mini usina 
de extrato hidrossolúvel de soja com prestação de serviço (mão de obra) e fornecimento de materiais e peças; 
Aditamento:  Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 095/2020, por mais 12 (doze) 
meses, compreendendo o período de 17/09/2022 a 16/09/2023, a fim de dar continuidade à prestação de serviço 
de execução continua, de manutenção preventiva ou corretiva da mini usina de extrato hidrossolúvel de soja, 
mantidos inalterados os respectivos preços unitários tabelados para os eventuais fornecimentos de peças (lote I) 
e as eventuais prestação de serviços (lote II), no valor total e estimado de R$ 38.522,00, com fundamento no art. 
57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 24/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 004/2022 - Processo de Licitação nº 764/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 
210/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Nivaldo Mazzi & Cia Ltda; Objeto: 
Fornecimento diário e continuado dos combustíveis: etanol, gasolina comum, óleo diesel S500 e óleo diesel S10 
destinados ao abastecimento da frota pública municipal; Aditamento:  As partes, de comum acordo resolvem 
aditar ao Contrato Administrativo nº 004/2022, a redução do valor unitário dos combustíveis, conforme 
comunicados recebidos nos dias 15 e 16/08/2022, como do etanol comum, de R$ 4,59, para  R$ 4,29 e para R$ 
3,99 o litro; da gasolina comum, de R$ 6,56 para R$ 6,49, para R$ 6,29 para  R$ 5,99 o litro; do diesel S500 
comum, de R$ 7,99 para R$ 7,79 o litro; e, do diesel S10, de R$ 7,99 para R$ 7,79 o litro, a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro, previsto na segunda parte do subitem 3.2 da cláusula terceira do instrumento contratual, 
com fundamento no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei federal nº 8.666/93. Deste modo a registrar que o etanol 
comum reduziu 25,06%, de R$ 4,99 para R$ 3,99 o litro; a gasolina comum reduziu 8,34%, de R$ 6,49 para R$ 
5,99 o litro; o diesel S500 comum, de R$ 7,99 para R$ 7,79 o litro; e, o diesel S10 reduziu 2,56%, de R$ 7,99 
para R$ 7,79 o litro; Data de Assinatura: 24/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 024/2022 - Processo de Licitação nº 022/2022; Modalidade: Convite nº 001/2022; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: FR Engenharia Civil e Avaliações - Ltda; Objeto: 
Contratação de empresa, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra 
especializada, para prestação de serviços de renovação/aprovação do avcb (auto de vistoria do corpo de 
bombeiros), dos prédios: “Galpão do Agronegócio - José Lima de Oliveira”, localizado na Av. Antônio Albino, nº 
1062 - Centro; e do “clube da 3ª Idade”, localizado na Av. Luiz Barichello, nº 644 - Jardim Progresso; Aditamento:  
Fica prorrogado o prazo de duração do Contrato Administrativo nº 024/2022, por mais 03 (três) meses, no 
período de 25/08/2022 a 24/11/2022, com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93, por 
motivo de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, alheio à vontade das partes, que alterou, 
fundamentalmente, as condições de execução do contrato; Data de Assinatura: 24/08/2022. 
 
Contrato Administrativo nº 078/2021 - Processo de Licitação nº 564/2021; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 
144/2021; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Serviço Social da Indústria - SESI; Objeto: 
Contratação direta, visando a realização de um curso de Inovação e Criatividade (Competências Pessoais e 
Profissionais, Costura e Moda), para atendimento de até 15 alunos por turma, com carga horária mensal de 24 
horas; Aditamento: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 078/2021, por 
mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01/09/2022 a 31/08/2023, reajustado o valor inicial de R$ 
29.400,00 para R$ 32.375,28, com base na variação anual do INPC do IBGE, de conformidade com o disposto 
no subitem 5.1 da cláusula quinta do instrumento contratual, que deverá ser pago em doze parcelas mensais de 
R$ 2.697,94, com fundamento no § 2º do artigo 57,  da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Data de 
Assinatura: 30/08/2022. 

Contrato Administrativo nº 089/2022 - Processo de Licitação nº 316/2022; Modalidade:  Pregão Presencial nº 
112/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Heverton Henrique Pereira - ME; Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento e aplicação de película de controle solar autoadesiva em 
poliéster, com adesivo acrílico resistente a abrasão, tipo refletiva na cor prata, destinada a nova sede da 
Secretaria Municipal de Educação e Centro de Formação e Apoio ao Professor “Profa. Marlene Toniati 
Garavelo”; Aditamento: As partes, de comum acordo resolvem aditar ao Contrato Administrativo nº 089/2022, o 
acréscimo do valor de R$ 411,60, que corresponde a 4,92%, do valor total de R$ 8.360,40 do contrato, mantido 
inalterado o valor unitário de R$ 120,00 o metro quadrado, com fundamento no § 1º, do artigo 65, da Lei federal 
nº 8.666, de 21/06/1993; Data de Assinatura: 31/08/2022. 
 



Contrato Administrativo nº 124/2022 - Processo de Licitação nº 214/2022; Modalidade: Tomada de Preços nº 
010/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Orbitelli Industria e Comercio de Pré-
Moldados de Concreto Ltda; Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e 
mão de obra especializada, para instalação de 860 metros lineares de muro em concreto pré-moldado; 
Aditamento: Fica alterado o subitem 1.1 da Cláusula Primeira, do Contrato Administrativo nº 124/2022, firmado 
com a empresa Orbitelli Industria e Comercio de Pré Moldados de Concreto Ltda, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.627.104-0001-20, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ 1.1 - Constitui objeto do presente 
contrato a contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra especializada, 
para instalação de 860 metros lineares de muro em concreto pré-moldado, tudo conforme projeto, planilha 
orçamentária e termo de referência, em anexo, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 
Serviços Públicos.”; Data de Assinatura: 31/08/2022. 
 
Guariba, 06 de Setembro de 2022. 
Celso Antônio Romano  
Prefeito Municipal. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO (publicado 09/09/2022) 
 
Contrato Administrativo nº 053/2020 - Processo de Licitação nº 079/2020; Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2020; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: Ramadam Engenharia e Empreendimentos Ltda - EPP; Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra 
especializada, para execução de ampliação do Parque dos Lagos “Vereador Luisda Conceição”, que consiste na revitalização 
do parque dos lagos, com a construção de ciclovias, calçamento, iluminação e construção de sanitários; Aditamento: As partes, 
de comum acordo resolvem aditar ao Contrato Administrativo nº 53/2021, a supressão do valor de R$ 16.727,17, que 
compreende o valor de R$ 13.510,79, reajustado com o reequilíbrio econômico-financeiro de 23,88%, autorizado através do 6º 
Termo Aditivo, decorrente da recursa da empresa RAMADAM Engenharia e Empreendimentos Ltda. - CNPJ nº 
11.186.872/0001-02, de executar os reparos apontados no Termo de Recebimento Provisório, de 12/07/2022, equivalentes ao 
percentual de 6,18% do valor total e atualizado do Contrato Administrativo nº 53/2020, conforme carta do seu sócio-
proprietário: Abdo Ramadam, datada de 11/08/2022, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93; Data de 
Assinatura: 01/09/2022. 
 
Guariba, 09 de setembro de 2022.  
Celso Antônio Romano  
Prefeito Municipal. 
  


