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Cocos-BA, 03 de junho de 2019. 

Exm°. Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 
MD. Prefeito Municipal 

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 10  Termo Aditivo ao 
Contrato n° 101-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para atender as exigências de um 
mundo globalizado, foi necessária a deflagração de processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial n° 018-2018, objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
ar condicionado do Município de Cocos. 

Em 05 de junho de 2018, o Município de Cocos-Bahia firmou contrato 
com a empresa SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150-MEI, inscrita no 
CNPJ sob o n° 19.128.831/0001-71, com sede na Rua Bom Jesus, n° 28, 
centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, pelo valor global de R$ 247.375,00 
(duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais), com prazo 
de vigência de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, conforme 
previsto na CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA, desde que justificado. 

Desde a assinatura do contrato até a presente data, a contratada tem 
prestado um serviço eficiente, cumprindo com todas as obrigações pactuadas, 
trazendo benefícios à contratante, uma vez que os valores contratados 
continuam de acordo com os praticados no mercado, conforme cotações 
anexas ao processo. 

No entanto, considerando que o termo final do contrato é o dia 05 de 
junho de 2019, torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de vigência, 
iniciando-se em 06 de junho de 2019 e término previsto para o dia 05 de junho 
de 2020, uma vez que a Lei Federal n° 8.666/93 prevê a prorrogação por 
"iquais e sucessivos períodos"  e nos termos da CLAUSULA SEGUNDA — 
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DA VIGÊNCIA do contrato celebrado, para que a Administração Pública não 
sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 

De acordo com a declaração da empresa, ora anexada, a mesma 
concorda com o aditamento do contrato, com vistas a atender a necessidade 
da Administração Pública. 

Desta forma, visando a continuidade da prestação dos serviços 
essenciais as atividades da Administração Pública, cuja eficiência e aprovação 
são cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado, venho 
requer a V.Exa. autorização para celebrar o 10  Termo Aditivo ao contrato n.° 
101-2018, prorrogando a vigência para o dia 05 de junho de 2020, com base no  
art.  57 inciso II, da Lei 8.666/93 e a CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA, 
consubstanciado razão de interesse público relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia do Contrato; 2) 
Declaração de concordância da contratada; 3) Certidão da Contratada; 4) 
Cotações. 

Na certeza de que seremos atendidos, renovo protestos de estima e 
elevada consideração. 

Pa 
Secretário  

o Edu 
unici  

Kunrath 
I de Administração 
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COTAÇÃO 
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'NOME 	
\\11  

DA EMPRESA: SALVIANO DA SILVA SOUZA 
CNPJ: 19.128.831/0001-71 

ENDEREÇO: Rua Bom Jesus n° 28 

TELEFONE: (77) 9 9125-0586  

EMAIL:  salviano2015@outlook.com  

Item Especificação Quant. Unid. 
Valor 

Unitário R$ 

Total 
R$ 

1 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 9.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

70 serviço 279 R$ 	5.580,00 

2 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 12.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

70 serviço 318 R$ 	6.360,00 

3 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 18.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

20 serviço 398 R$ 	7.960,00 

4 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 24.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

10 serviço 448 R$ 	4.480,00 

satura 
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INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 30.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

1 0 serviço 497 

e I 
- 

\ - 
N 

R$ 	4.970,00 

6 

DESISTALAÇÃO de ar 
condicionado tipo  split,  retirada e 
transporte para destino na sede do 
Municipio. 

40 serviço 119 R$ 	4.760,00 

7 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado tipo  split,  consiste na 
limpeza (componentes do quadro 
elétrico, (Ireno, gabinete, filtros de ar, 
elemento filtrante, gabinete, moldura 
da serpentina e na bandeja.); e a 
verificação e ajuste (drenagem da 
água, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo-acústico,  etc.).  

400 serviço 119 R$ 	47.600,00 

8 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado tipo janela, consiste 
na limpeza (componentes do quadro 
elétrico, dreno, gabinete, filtros de ar, 
elemento filtrante, gabinete, moldura 
da serpentina e na bandeja.); e a 
verificação e ajuste (drenagem da 
Agua, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo-actistico,voltagem e 
amperagem, fluxo do gás  etc.).  

40 serviço 109 R$ 	4.360,00 

9 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint,  com 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante 410A, 
qualquer parte, equipamento ou peça 
, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos , fretes , técnico e insumos. 

30 serviço 268 R$ 	8.040,00 

imatura 
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MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 

fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante R22, 
qualquer parte, equipamento ou peça 
, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos , fretes , técnico e insumos. 

condicionado tipo  splint,  com 

 

30 serviço 289 R$ 	8.670,00 

11 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 7.500 e 
9.000 btus, com troca de condensador, 
e evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

15 serviço 798 R$ 	11.970,00 

12 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 12.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

20 serviço 888 R$ 	17.760,00 

13 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 18.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

20 serviço 949 R$ 	18.980,00 

14 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 24.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

5 serviço 979 R$ 	4.895,00 

15 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 30.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

5 serviço 1197 R$ 	5.985,00 

16 
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA de 
comando ar condicionado  splint  de 
7.500 a 9.000 btus 

15 serviço 299 R$ 	4.485,00 

17 
SUBSTITUIÇÃO DE  CAPACITOR  
ar condicionado  splint  de 7.500 a 
9.000 btus  

15 serviço 218 R$ 	3.270,00 
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SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  splint  de 
12.000 a 18.000 btus 

10 serviço 289 

	

0 	, 
.. 

R$ 	2.890, 

19 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  splint  de 
24.000 a 30.000 btus 

10 serviço 299 R$ 	2.990,00 

20 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  splint  de 
7.500 a 30.000 btus 

10 serviço 248 R$ 	2.480,00 

21 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
geladeira, bebedouro,  freezer  e 
cámara fria com troca de compressor, 
incluso: reposição de gás, encargos, 
fretes, técnico e insumos. 

10 serviço 868 R$ 	8.680,00 

22 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
geladeira, bebedouro,  freezer  e 
câmara fria com fornecimeto e 
reposição de peças , incluso:gis 
refrigerante, qualquer parte, 
equipamento ou peça , de forma a 
garantir o perfeito funcionamento do 
equipamento , encargos, fretes, 
técnico e insumos. 

20 serviço 567 R$ 	11.340,00 

23 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado automotivo , consiste 
na limpeza (componentes do quadro 
elétrico, dreno, gabinete,filtros de ar, 
elemento filtrantes , gabinete, 
moldura da serpentina e na bandeja); 
e a verificação e ajuste (drenagem da 
Agua, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo- actistico,etc) 

50 serviço 129 R$ 	6.450,00 

24 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado automotivo , com o 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante, qualquer 
parte , equipamento ou peça de 
forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos, fretes técnicos e insumos . 

20 serviço 628 R$ 	12.560,00 
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MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
ar condicionado tipo  splint,  com 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso: gás refrigerante,qualquer 
parte, equipamento ou peça , de 
forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos, fretes técnicos e insumos. 

20 serviço 448 

.. 

Z: 

' 

R$ 	8.960,00 

26 10 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
ar condicionado automotivo, com 
troca de condensador, evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de 
gás , encargos , fretes , técnico e 
insumos. 

serviço 2090 R$ 	20.900,00 

Total Geral - Pesquisa de Pregos R$ 247.375,00 

 

ASSINATURA COM CARIMBO DATA 	17/07/2019 



COTAÇÃO 
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ENDEREÇO:1 .02„,„4 	,46, fi fif 	r.-44;) 	17 41,01,,, 

TELEFONE: '7'v /99P7 7.5--9e3q  
EMAIL:  

• 4:2 	 .14,:nt t-0! erfi 'I;  If31,1:SX,,,J.  r iDir, 

Item '' 	Especificagão Quant. Unid. 
Valor 

Unitário  R$ 
Total 
R$ 

1 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 9.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

20 

, 

serviço 

c2 90 

R$ 	- 

630aCO 

2 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 12.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

, 

70 serviço 

380? 

R$ 	- 

e,co  40,00 

R$ 	- 

_.0 130(0/C 

R$ 	- 

Li . 	Oa  CO 

3 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 18.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

20 serviço 

. 

140A 

4 

INSTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo  split  de 24.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

10 serviço 

q 30 
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tipo  split  de 30.000btus, incluso todo o 
material necessário, canos de cobre, 
buchas, fretes, técnico, encargos, 
considerando cano de cobre até 2 
metros e todo e qualquer custo 
inerente a execução do serviço. 

INSTALAÇÃO de ar condicionado  

10 serviço 

•.001  

,s,•., 

, 

R$ 	• 

, •(;(30/ 0( 

R$ 	- 

5000(06 

6 

DESISTALAÇÃO de ar 
condicionado tipo  split,  retirada e 
transporte para destino na sede do 
Município. 

40 serviço 

49 6 

7 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado tipo  split,  consiste na 
limpeza (componentes do quadro 
elétrico, dreno, gabinete, filtros de ar, 
elemento filtrante, gabinete, moldura 
da serpentina e na bandeja.); e a 
verificação e ajuste (drenagem dà 
água, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo-acústico,  etc.).  

400 serviço 

'1 	0 

R$ 	- 

4w.occico 

R$ 	- 

4.60 Ore 0 

R$ 	- 

v  co  o  (DC  

8 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado tipo janela, consiste 
na limpeza (componentes do quadro 
elétrico, dreno, gabinete, filtros de ar, 
elemento filtrante, gabinete, moldura 
da serpentina e na bandeja.); e a 
verificação e ajuste (drenagem da 
água, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo-actistico,voltagem e 
amperagem, fluxo do gás  etc.).  

40 serviço 

I i 6 

, 

9 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint,  com 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante 410A, 
qualquer parte, equipamento ou peça 
, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos, fretes , técnico e insumos. 

30 serviço 

i I- O 
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MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint,  com 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante R22, 
qualquer parte, equipamento ou peça 
, de forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos , fretes , técnico e insumos. 

30 serviço 

6290 

R$ 	- 

3:A-00/0c 

11 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 7.500 e 
9.000 btus, com troca de condensador, 
e evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

15 serviço 

c6•0 3 

R$ 	- 

/62-0 4/ 5  

12 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 12.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

20 serviço 

5-90  

R$ 	- 

i 3_ vc,  cc  

13 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 18.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

20 serviço 

SC 

R$ 	-  

4c3.40001( 

14 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 24.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

5 serviço 

c,-)3 3 

R$ 	-  

Lici I  sic°  

15 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  splint  de 30.000 
btus, com troca de condensador, e 
evaporador ou compressor, incluso: 
reposição de gás, encargos,fretes, 
técnicos e insumos. 

5 serviço 

1.)0,0 

R$ 	- 

6.0001 00 

R$ 	• 
4600(  o-t] 

16 
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA de 
comando ar condicionado  splint  de 
7.500 a 9.000 btus 

15 serviço 
(-,)C)  

17 
SUBSTITUIÇÃO DE  CAPACITOR  
ar condicionado  splint  de 7.500 a 
9.000 btus 

15 serviço 
j 5 

R$ 
3,3-)- soc  

o 

ASSkII8ttra 



18 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  splint  de 
12.000 a 18.000 btus 

10 serviço 

,-,9 9c2 

! 
R$ 	- 

02 c)  (Ziec 

19 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  splint  de 
24.000 a 30.000 btus 

10 serviço 

3o 5 
R$ 	- 

3.0  300C 

20 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de ' 
comando ar condicionado  splint  de 
7.500 a 30.000 btus 

10 serviço 

o9 50 
R$ 	- 

c",2.0 01 0'0 

R$ 	- 

b.  1- 5600 

21 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
geladeira, bebedouro,  freezer  e 
cfimara fria com troca de compressor, 
incluso: reposição de gás, encargos, 
fretes, técnico e  in  sumos. 

10 serviço 

'61-  5 

22 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
geladeira, bebedouro,  freezer  e 
câmara fria com fornecimeto e 
reposição de peças , incluso:gás 
refrigerante, qualquer parte, 
equipamento ou peça , de forma a 
garantir o perfeito funcionamento do 
equipamento , encargos, fretes, 
técnico e insumos. 

20 serviço 

51.2 , 

R$ 	- 

i I q4c) 1  ch: 

23 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 
ar condicionado automotivo , consiste 
na limpeza (componentes do quadro 
elétrico, dreno, gabinete,filtros de ar, 
elemento filtrantes , gabinete, 
moldura da serpentina e na bandeja); 
e a verificação e ajuste (drenagem da 
Agua, frestas dos filtros, componentes 
elétricos, conservação do isolamento 
termo- actistico,etc) 

50 serviço 

I  go  

R$ 	- 

3.0 0 0  00  

24 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado automotivo , com o 
fornecimento e reposição de peças, 
incluso : gás refrigerante, qualquer 
parte, equipamento ou peça de 
forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos, fretes técnicos e insumos . 

20 serviço 

6 5 s 

R$ 	- 

/.2. 4 OQ 
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ar condicionado tipo  splint,  com 
fornecimento e reposição de peças, 

incluso: gás refrigerante,qualquer 
parte, equipamento ou peça , de 

forma a garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento, 
encargos, fretes técnicos e insumos. 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de  

20 serviço 

J 	Q 

R$ 	• 

Ç. 	CC  

26 1 0 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de 
ar condicionado automotivo, com 
troca de condensador, evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de 
gás, encargos, fretes , técnico e 
insumos. 

serviço 

&.L.T3 

R$ 	- 

621 9750(00 
• Total Gera! -Pestiulee de  Pre*  tk$ . 

9c:St00. 25 

171.7.958.12810001-631  
EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA-ME 
FAZENDA BARRA DO LAGEADO,  SIN  

JABOFtANDI-BA 
L 	CEP 47.655-000 

Si 

ASSINATURA COM CARIMBO 

o 

DATA  f---,ge7 q7.20.,9 
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GOVERNO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE COCOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059-2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018-2018 

CONTRATO N° 101-2018 

TERMO DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE FAZEM 
ENTRE SI, 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS - BAHIA E A EMPRESA 
SALVIANO DA SILVA SOUZA-
MEI. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no 
CNPJ sob o n.° 14.222.012/0001-75, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, 
solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade n.° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 
021.272,047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, legalmente investido e no 
exercício pleno do mandato, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
SALVIANO DA SILVA SOUZA-MEI, inscrita no CNPJ sob n.° 19.128.831/0001-71 com 
situada na Rua Bom Jesus, n° 28, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, neste ato representado 
pelo senhor Salviano da Silva Souza, portador da Carteira de Identidade sob o n.° 1193173973 
SSP-BA, inscrito no CPF sob o n.° 003.924.181-50, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, 
n° 28, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, doravante denominado CONTRATADA, tendo 
em vista o que consta no Processo Licitatório n.° 059-2018 e em observância As disposições da 
Lei n.° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 018-2018, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento 6, a contratação de empresa para manutenção preventiva e 
conetiva de ar condicionado do Município de Cocos, que serão prestados na S condições 
estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 018-2018, identificada no preâmbulo acima, e A proposta vencedora, 
independentemente de transcrição; 

CLAUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA 
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1.1. 	0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 	teJ 
	

oy 

períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, por tratar-se de serviços  continuos,  a partir 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

1.2. 0 contrato poderá ser prorrogado desde que justificado por escrito e previamente 
autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato e observada a vigência do 
crédito orçamentário. 

1.3. Toda prorrogação será precedida de realização de pesquisa de preços de mercado ou 
preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública. 

3.1. 0 Serviço será executado na forma de execução indireta, sob o regime de preço Unitário, 
em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993. 

3.1.1. 0 Serviço do objeto aludido na Clausula anterior  sera  atendido de acordo com as 
necessidades do CONTRATANTE. 

3.1.2. A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura 
Municipal de Cocos, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das 
falhas observadas. 

3.1.3. 0 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do 
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato. 

,COXSULA QUARTA DOTAÇÃO. ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações 
Orçamentárias a seguir especificadas: 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete do Prefeito 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.90.39.00.00 —  Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 —  Fonte 
04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV via Satélite 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas .Jurídicas 
00— Fonte 
02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.042.2016 — Manutenção do FUNDEB 40% 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
19— Fonte 
12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00 —  Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00, 01, 22 — Fontes 
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12.361.042.2074 — Gestão de Programas FNDE 
15— Fonte 
02.07.000 — FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Fauctilia IGDBF 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29— Fonte 
08.244.040.2233 — Manutenção do Centro de  Ref.  da  Assist.  Social (CRAS) 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29— Fonte 
02.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

• 
20.122.045.2058 — Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.09.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.050.2062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 Fonte 
02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2027 — Piso de Atenção Básica 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14— Fonte 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 — Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14 — Fonte 
10.302.033.2299 — Manutenção do SAMU 

• 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14— Fontes 
10.302.032.2300 — Manutenção do  CAPS  
3.3.90.39.00.00— Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14 — Fontes 
10.302.033.2303 — Manutenção das Ações Hospitalar e Am bulatorial 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 Fonte 
02.06.000 GERÊNCIA DAS AÇÕES DA  SECRET.  MUN1C. DE INFRAESTRUTURA 
15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00— Fonte 
26.782.091.2038 — Manutenção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 Fonte 

CLAUSIAA QUIN-TA - PkEÇO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 3.4.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



MUNICÍPIO DE COCO 

_ 

.0.1.14d 
•1'  

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL ... 

. 	. 	. 
•• 

4.1. 	0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços aludidos na C 
Primeira, conforme segue, o valor global de RS 247.375,00 (duzentos e  guar  
sete mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

fi'ltilv._,L 
latiLe 

Item Especificação Quant. Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

INSTALAÇÃO de ar condicionado tipo  
split  de 9.000 .BTUS, incluso todo o 
material 	necessário, 	canos 	de 	cobre, 
buchas, 	fretes, 	técnico, 	encargos, 
considerando cano de cobre até 2 metros 
e 	todo 	e 	qualquer 	custo 	inerente 	a 
execução do serviço. 

, 

20 Serviço 279,00 5.580,00 

INSTALAÇÃO de ar condicionado tipo  
split 	de 	12.000 	btus, 	incluso todo 	o 
material 	necessário, 	canos 	de 	cobre, 
buchas, 	fretes, 	técnico, 	encargos, 
considerando cano de cobre até 2 metros 
e 	todo 	e 	qualquer 	custo 	inerente 	a 
execução do serviço. 

20 

—, 

Serviço 318,00 6.360,00 

INSTALAÇÃO de ar condicionado tipo  
split 	de 	18.000 	btus, 	incluso 	todo 	o 
material 	necessário, 	canos 	de 	cobre, 
buchas, 	fretes, 	técnico, 	encargos, 
considerando cano de cobre até 2 metros 
e 	todo 	e 	qualquer 	custo 	inerente 	a 
execução do serviço. 

20 Serviço 398,00 7.960,0 

rNSTALAÇÃO de ar condicionado tipo  
split 	de 	24.000 	btus, 	incluso 	todo 	o 
material 	necessário, 	canos 	de 	cobre, 
buchas, 	fretes, 	técnico, 	encargos, 
considerando cano de cobre até 2 metros 
e 	todo 	e 	qualquer 	custo 	inerente 	a 
execução do serviço. 

10 Serviço 448,00 4.480,00 

5 

INSTALAÇÃO de ar condicionado tipo  
split 	de 	30.000 	btus, 	incluso 	todo 	o 
material 	necessário, 	canos 	de 	cobre, 
buchas, 	fretes, 	técnico, 	encargos, 
considerando cano de cobre até 2 metros 
e 	todo 	e 	qualquer 	custo 	inerente 	a 
execução do serviço. 

10 Serviço 497,00 4.970,00 

DESISTALAÇÃO de ar condicionado 
tipo 	split, 	retirada 	e 	transporte 	para 
destino na sede do Municipio. 

40 Serviço 119,00 4.760,00 
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._ 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de ar 
condicionado 	tipo 	split, 	consiste 	na 
limpeza (componentes do quadro elétrico, 

filtrante, gabinete, moldura da serpentina 
e na bandeja); e a verificação e ajuste 
(drenagem da Agua, frestas dos filtros, 
componentes elétricos, conservação do 
isolamento termo-acústico,  etc.).  

dreno, gabinete, filtros de ar, elemento  
400 Serviço 119,00 

i•qt 
4. 	- 

, ..,. 

47.600,0b,, 

8 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de ar 
condicionado 	tipo 	janela, 	consiste 	na 
limpeza (componentes do quadro elétrico, 
dreno, gabinete, filtros de ar, elemento 
filtrante, gabinete, moldura da serpentina 
e na bandeja.); e a verificação e ajuste 
(drenagem da água, frestas dos filtros, 
componentes elétricos, conservação do 
isolamento termo-acústico, voltagem e 
amperagem, fluxo do gás  etc.).  

40 1  Serviço 109,00 

. 

4.360,00 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado 	tipo 	splint, 	com 
fornecimento 	e 	reposição 	de 	peças, 
incluso:  gas  refrigerante 410A, qualquer 
parte, equipamento ou peça, de forma a 
garantir 	o 	perfeito 	funcionamento 	do 
equipamento, encargos, fretes , técnico e 
insumos. 

• 

30 Serviço 268,00 8.040,00 

10 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado 	tipo 	split, 	com 
fornecimento 	e 	reposição 	de 	peças, 
incluso:  gds  refrigerante R22, qualquer 
parte, equipamento ou peça, de forma a 
garantir 	o 	perfeito 	funcionamento 	do 
equipamento, encargos, fretes , técnico e 
insumos. 

30 Serviço 289,00 8.670,00 

11 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  split  de 7.500 e 9.000 
btus, 	com 	troca 	de 	condensador, 	e 
evaporador 	ou 	compressor, 	incluso: 
reposição 	de 	Os, 	encargos, 	fretes, 
técnicos e insumos. 

15 Serviço 798,00 11.970,00 
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12 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  split  de 12.000 btus, 
com troca de condensador, e evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de gás, 
encargos, fretes, técnicos e insumos. 

20 Serviço 888,00 
‘. 

17. 
,....,0 

13 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  split  de 18.000 btus, 
com troca de condensador, e evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de gás, 
encargos, fretes, técnicos e insumos. 

20 Serviço 949,00 18.980,00 

14 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  split  de 24.000 btus, 
com troca de condensador, e evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de gás, 
encargos, fretes, técnicos e insumos. 

5 Serviço 979,00 4.895,00 

15 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado tipo  split  de 30.000 btus, 
com troca de condensador, e evaporador 
ou compressor, incluso: reposição de gás, 
encargps, fretes, técnicos e insumos. 

5 Serviço 1.197,00 , 5.985,00 

16 
SUBSTITUIÇÃO 	DE 	PLACA 	de 
comando 	ar condicionado  split  de 7.500 
a 9.000 btus 

15 Serviço 299,00 4.485,00 

17 SUBSTITUIÇÃO DE  CAPACITOR  ar 
condicionado  split  de 7.500 a 9.000 btus 

15 Serviço 218,00 3.270,00 

18 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  split  de 12.000 
a 18.000 btus 

- 
10 Serviço 289,00 2.890,00 

19 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando ar condicionado  split  de 24.000 
a 30.000 btus 

10 Serviço 299,00 2.990,00 

20 
SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA de 
comando 	ar condicionado  split  de 7.500 
a 30.000 btus 

10 Serviço 248,00 2.480,00 

21 

MANUTENÇÃO 	CORRETIVA 	de 
geladeira, bebedouro,  freezer  e câmara 
fria com troca de compressor, incluso: 
reposição de  gds,  encargos, fretes, técnico 

, e insumos. 

10 Serviço 868,00 8.680,00 
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22 

MANUTENÇÃO 	CORRETIVA 	de 

fria com fornecimento e reposição de 
peças, incluso: gás refrigerante, qualquer 
parte, equipamento ou peça, de forma a 
garantir 	o 	perfeito 	funcionamento 	do 
equipamento, encargos, fretes, técnico e 
insumos. 

geladeira, bebedouro,  freezer  e câmara  

20 Serviço 567,00 

. 

\;

4

,...y.... 
A.s, **1  

11.3
.q 	

CY 

23 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA de ar 
condicionado 	automotivo, 	consiste 	na 
limpeza (componentes do quadro elétrico, 
dreno, gabinete, filtros de ar, elemento 
filtrantes, gabinete, moldura da serpentina 
e na bandeja); e a verificação e ajuste 
(drenagem da Agua, frestas dos filtros, 
componentes elétricos, 	conservação do 
isolamento termo- acústico,  etc)  

50 Serviço 129,00 6.450,00 

24 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado 	automotivo, 	com 	o 
fornecimento 	e 	reposição 	de 	peças, 
incluso: Os refrigerante, qualquer parte, 
equipamento ou peça de forma a garantir 
o perfeito 	funcionamento 	do 
equipamento, encargos, fretes técnicos e 
insumos. 

20 

. 

Serviço 628,00 12.560,00 

25 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado 	tipo 	split, 	com 
fornecimento 	e 	reposição 	de 	peças, 
incluso:  gds  refrigerante, qualquer parte, 
equipamento ou peça, de forma a garantir 
o perfeito 	funcionamento 	do 
equipamento, encargos, fretes técnicos e 
insumos. 

20 Serviço 448,00 8.960,00 

26 

MANUTENÇÃO CORRETIVA de ar 
condicionado automotivo, com troca de 
condensador, evaporador ou compressor, 
incluso: 	reposição 	de 	gas, 	encargos, 
fretes, técnico e insumos. 

10 Serviço 2.090,00 20.900,00 

5.1.1. Nos valores acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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5.1.2. 0 valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatist¡co, hidAVZ ......., 
evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de 14p  pa  d

g.q
e 

aplicação de penalidades previstas neste contrato; 

5.1.3. 0 valor deste contrato não poderá servir de base rigida para a apresentação da 
Nota Fiscal, já que o total de gastos do mês dependerá do pleno atendimento as demandas do 
respectivo período. 

CLÁUSULA SEXTA D 0 PAGAME ,yro 

6.1. 0 prazo para pagamento será ate 30 (trinta) dias Ateis, do mês subseqüente ao vencido, 
contado da apresentação da nota fiscal, após a devida conferencia e liberação do órgão 
solicitante e/ou fiscalizador, comprovando a prestação dos serviços; 

a. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, §3°, da Lei 
n.° 8.666, de 1993. 

6.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

a. 0 "atesto" fica condicionado A verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

b. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer  emus  para a Contratante. 

6.3. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de Registro 
Cadastral -  CRC  e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições 
de habilitação da Contratada, devendo o resultado.  ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

6.4. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

a. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo artigo 12 da 
Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 
147/2014, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo 
referido regime. 

6.5. 0 pagamento  sell  efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante depósito  ern  
conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 
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6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como e 
bancária para pagamento. 

4,\544"kiik 

fi2.m  

6.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser eretuáda 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento,  it  taxa de 5% (cinco por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a seiem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(5 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento.  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

CLÁCISULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato e no Termo de 
Referencia por determinação legal, obriga-se a: 

a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a execução 
dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos contraídos com 
terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele não se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

b) assumir 	inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia 
ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
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MUNICÍPIO DE COCO 

c)  

d)  

assumir a responsabilidade total pela execução dos Serviços, objeto  des  
1Pvnajure, 

recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalizaç 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo 
final; 

e) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou 
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura 
necessária a execução dos serviços; 

f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da Lei, 
ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não  text  nenhum 
vinculo jurídico com o CONTRATANTE; 

g)  permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do objeto, 
observando as exigências que lhe foram solicitadas; 

h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços, objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. 0 CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato e no Termo de 
Referencia por determinação legal, obriga-se-A: 

a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as 
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos; 

b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a 
CONTRATADA. 

c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos, necessários 
execução dos fornecimentos objeto deste contrato; 

CLAU. $1.TLA NONA - DAS PÈNALI.DADES 

9.1. 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente 
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n.° 8.666/93, garantida 
a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

9.1.1. A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a 
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Cocos e 
multa, de acordo com a gravidade da infração. 

9.1.2. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes 
limites máximos: 
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• 

• • 	, 
4%. 

PIS No  
a) 0,3% (tres décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sob.i%  o valo 

parte do fornecimento não realizado; 	
" Wrk.)..11,  

b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Serviço não realizado, por 
cada dia subseqüente ao trigésimo. 

9.1.2.1. 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos serviços, 
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente 
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

9.1.2.2. As multas previstas nesta cláusula não  tam  caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 

CIM • $CIS 

10.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensej ard a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.° 8666/93. 

10.1.1. 0 CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, 
nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei n.° 8.666/93. 

10.1.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do  art.  78 da Lei n.° 
8.666/93, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

CLAUSULAIACIMA PRIMEIRA - REAJUSTE 
	•' 

11.1. Os valores estipulados na Cláusula Quinta poderão ser reajustados os preços dos serviços 
continuados contratados com prazo de vigência igual a 12 (doze) meses será reajustado a cada 
interregno de 01 (um) ano, mediante a aplicação do índice IPCAJIBGE, ou outro que venha 
substitui-lo, e das normas gerais de licitações e contre;.os administrativos. 

ciAii8tTLA btomA SEGUNDA vEpA.ÇÕEs 	 :.,•, 

12.1. A vedado a CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA. 'TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n.° 8.666, de 
1993. 
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13.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições  co  amais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte 	 co.  

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

.CLAUSULADÉCIMA QUARTA- PUBLICAÇA.0 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no em atendimento as exigências da Lei n.° 8.666/1993 e alterações. 

• eLmis A  DÉCIMA  UINTA .. OR 

15.1. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato  sera  o do Municipio de Cocos - 
BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que sej a. 

15.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos 
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas 
suas cláusulas e condições. 

Cocos-Bahia, 05 de junho de 2018. 

MUNICÍPIO E COCOS-BA 
CNPJ: 14.2 2.012/0001-75  

CON 	• TANTE 
7 

SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 
CNPJ: 19.128.831/0001-71 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 101-Z018 	 r4.4k.li  8) 

43;r101-
1
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ESPÉCIE/N°: Pregno Presencial n° 01 8-2018 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002 e sua1e 
Lei Federal n°8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 059-2018 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Salviano da Silva Souza-MEI CNPI: 19.128.831/0001-71 - OBJETO: 
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do Município de Cocos - VALOR 
GLOBAL: R$ 247.375,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais) - VIGÊNCIA: 05 de junho de 
2018 a 05 de junho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.01.000.- GABINETE DO PREFEITO 04.122.0102003 - 
Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 Fonte 02.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0152006 -Manutenção da Socretaria de Administração 3.3.9039_00.00 - Outros Serviços 
de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 -Fonte 04.122.0152007 - Manutenção do Sistema de TV via Satélite 3.3.9039.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte 02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0422016 - Manutenção do 
FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 19- Fonte 12.361.0422017 - Manutençao do Ensino 
Bisico 3.3.9039.00.00- Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00, 01, 22 - Fontes 12.361.042.2074 - Gestão de Programas FNDE 

411 
 15 - Fonte 02.07.000 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.0402047 - Manutenção do FMAS 

3.3.90.39.00.00- Outras Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte 08244.040.2070 - Manutençao do Prograrna Bolsa Família 
IGDBF 3.3.9039.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 29- Fonte 08.244.0402233 - Manutenção do Centro de  Ref.  da  
Assist  Social (CRAS) 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 29 - Fonte 02.08.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20.122.0452058 - Manutengão da Secretaria Municipal de Agricultura 3.3.90.39.00.00 - Outros 
Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 - Fonte 02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE METO AMBIENTE 04.122.0502062 - 
Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 3.3.9039.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 - Fonte 
02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10301.03 02027 - Piso de Atenção Básica 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços ck Terceiras 
Pessoas Jurídicas 14- Fonte 10.301.0302032- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 33.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiras 
Pessoas Jurídicas 02- Fonte 10.302.0322075 - Manutenção do SUS 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 14 - 
Fonte 10.302.0332299 - Manutenção do SAMU 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 02, 14 - Fontes 
10.302.0322300 - Manutenção do  CAPS  3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 02, 14- Fontes 10.302.0332303 

Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 02- Fonte 0206.000 
GERÊNCIA DAS AÇÕES DA  SECRET.  MUNIC. DE1NFRAESTRUTURA 15.122.0352037 - Manutenção do Departamento de Obras, 
Urbanismo e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 - Fonte 26.782.0912038- Manutenção 
do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte- LOCAL 
E DATA: Cocos-BA, 05 de junho de 2018 - Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito Municipal. 
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Prefeitura Municipal de Cotscos 
Quarta•felra 13. dejonho da 2015 • Ano X • N° 1$70 1  

Esse município  tern  
Imprensa Oficial. 
A  Let  exige que todo gestor 
publique  sous  atos no sou veiculo 
oficial para que a popula0o tenha 
acesso e sua gest.50 seja 
transparente e clara. 
A Imprensa Oficial criada atraves 
de Lei, cumpre esse papel. 

Imprensa Oficia 
do Municiplo. 

Gesttio Transparerrte consciência limpa 

Prefeitura Municipal de  
Ciicos publica:  

• Extrato de Contrato n°101/2018.(Salviano da Silva Souza-MED. 
• Extrato de Contrato n°102/2018.(Cleide Baliza Barros-ME). 
• Extrato de Contrato n°104/2018.(Leolino Santos Neto - ME). 

Gestor - Marcelo De Souza Emerenciano / Secretario - Governo Editor -  Ass,  de Comunicagrlo 
Rua Presidente Juscelino, 115 

Diário Oficii 
MUNICIP1 

s 	o encontra-e, no  site:  www.cocos.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP BRASIL E ta d 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIDFWOOMJIABLKRSWSV2FIW 



Quarta-feire 
13 de Junho de 2018 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 11 DFWQOVVJL1BLKRSWSV2HW 

Esta edição encontra-se no  site:  www.cocos.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 

Extratos de Contratos 

6,7  

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

EXTRATO D E_ CONTRATO .N! 101-2018 

ESPÉCIE/N°: Prego Presenclal n° 018-2 018 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente  
Lot  Federel n° 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 059-2018 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Salviano da Silva Souza-ME! - CNPJ: 19.128.831/0001-71 - OBJETO: 
Contrataçto de empresa para manutençâo preventiva e corretiva de ar condicionado cio Município de Cocos - VALOR 
GLOBAL: R$ 247.375,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais) - VIGÊNCIA: 05 de junho de 
2018 a 05 de junho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.010/003 - 
Manutencto do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiras Possuas Jurfdicas 00- Fonte 02.000- SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04,122.015.2006 - Manutemiso da Secrewia de Administeglio 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços 
de Tcrceiras Pessoas Jurídicas 00-Fonte 04..122.0152007 Manutençto do Sistc ma de TV via Satálite 33.9039.00.00-Outros Serviços de 
Terceizas Pessoas Jurídicas 00- Fonte 02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0422016 - Manutençao do 
FUNDEB 406/o 33.9039.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 19- Fonte 12361.0422017 - Manutenesto do Ensino 
Básico 33.9039.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00,01,22 -Fontes 12361.0422074 - (cstelo de  Progenies  FNDE 
15 -  Foote  02.07.000 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08244.040.2047 - ManutenOlo do FMAS 
3.3.9039.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte 08.244.0402070 - Mamie's* do  Programs  Bolsa  Ferrule  
IGDBF 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 29- Fonte 08/44.040.2233 - Manutençto do Centro de Re da  
Assist.  Social (CRAS) 3.3.9039.00.00 -  Owes  Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 29 - Fonte 02.08.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20.122.0452058 - Manuteaçto da Secretaria Municipal de Agriculturu 33.90391)0.00 - Outros 
Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte 02.09.000- SECRETARIA MUNICIPAL DE METO AMBIENTE 04.122.050.2062 - 
Manutençto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00 - Fonte 
02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 10.301.030.2021- Piso de Atenglio Básica 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras 
Pessoas Jurídicas 14- Fonte 10.301.030.2032- Mauutençto do Fundo Municirmi de Saúde 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras 
Pessoas Jurídicas 02 - Fonte 10302.032.2075 - ManutençAo do SUS 33.90.3.00,00- Outros Serviços de Terceinis Pessoas Jurídicas 14 - 
Fonte 10302.0332299 - Manutençtio do SAMU 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 02, 14 -  Fonts  
10.302.0322300- Manutenção do  CAPS  3.3.90.39.00.00 -- Outios Serviços de Terceiras Pcssoas Jurídicas 02, 14- Fontes 10302.033.2303 

Manutenção das Ações Hospitalar e Arnbulatorial 3.3.9039.00.00 - Outros Servigos de Terceiras Pessoas Jurídicas 02- Fonte 02.06.000 
GERÊNCIA DAS AÇÕES DA  SECRET.  MUNIC. DE INFRAESTRITIT.JRA 15.122.035.2037 -Manutençto do Departamento de Obras, 
Urbanismo e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiras Pi.cccc»i Jurídicas 00 - Fonte 26,782.0912038 - Manutenção 
do Departamcnto de Transportes, Estradas Rodagcns 33.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 00- Fonte- LOCAL 
E DATA: Cocos-BA, 05 de junlio de 2018- Marcelo de Souza Emerenciano Prefeito Municipal. 
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Cocos-BA, 03 de junho de 2019. 
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Si 

AO 
MUNICÍPIO DE COCOS-BA 
NESTA 

Declaramos que estamos de acordo com a celebração do 10  termo aditivo 
objetivando a prorrogação do contrato n° 101-2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 059-
2018, Pregão Presencial n° 018-2018 com vigência de 06 de junho de 2019 a 05 de junho de 2020 
pelo valor inicialmente contratado. 

Atenciosamente, 

IL 

SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150-MEI 
CNPJ: 19.128.831/0001-71 

CONTRATADA  



14/05/2019  
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Aosinatura 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 
CNPJ: 19.128.831/0001-71 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona(PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 6 situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas  alit-leas  'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:13:05 do dia 14/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/11/2019. 
Código de controle da certidão: 73D6.C28E.70D6.19B4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 14/05/2019 16:23 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
‘214=i 0_ Fis 	• 

C6'  

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3.958 de 11 de dezembro de 1981 - Código Assinatu  
Tributário do Estado da Bahia) 

• Certidão N°: 20191295787  

Reek)  SOCIAL 

SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

112.712.970 19.128.831/0001-71 

Flea  certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 14/05/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA  INTERNET,  NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
v.•  

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
28/02/2019, sob processo de n° 161/2019 

Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito à RUA BOM JESUS, n°28,  SALVIA  NO REFRIGERAÇÃO E 
ELETRICO, CENTRO, inscrita neste município sob n° 65300346, CPF/CNPJ:19.128.831/0001-71 e natureza , consta 
arrolado em nome de (a) : SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150, e não possui até a presente data qualquer 
débito levantado junto ao erário. 

Em firmeza de que eu , passei esta, a qual vai assinada e conferi da por mim, encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) 
Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 90 () dias a contar da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública M unicipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente 
apurados pela autoridade administrativa competente. 



VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONNMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19128831/0001-71 

Razão Social: SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 

Nome Fantasia:sALvIANo REFRIGERACAO E ELETRICO 

Endereço: 	R BOM JESUS 28 CASA / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000 

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 Serviço - FGTS. 

0 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: 16/05/2019 a 14/06/2019 

Certificação Número: 2019051603270994648698 

Informação obtida em 20/05/2019, às 09:50:37. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Aasinatura 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.128.831/0001-71 
Certidão n°: 172427774/2019 
Expedição: 14/05/2019, As 16:14:11 
Validade: 09/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150 (MATRIZ E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.128.831/0001-71, N.A.0 CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores , 6 data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Prorrogação contratual, Art.57, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 

0 presente termo tem por objeto a prorrogação, por igual período, do contrato de 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, visando 

atender as necessidades do Município de Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista 

que os serviços ora citados são essenciais e habituais para a Administração, podendo 

estender-se por mais de um exercício financeiro. A essencialidade atrela-se 

necessidade de existência e manutenção do contrato, pelo fato de eventual paralisação 

da atividade contratada implicar cm prejuízo ao exercício das atividades da 

Administração contratante. Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a 

atividade ser prestada mediante contratação de terceiros de modo permanente. A 

prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no Art.57, inciso II, 

da Lei n° 8.666/93, por ser um serviço de execução continuada. 

Entende-se por serviço de natureza continua, a espécie de serviço que se 

apresenta como uma necessidade permanente da Administração Pública, não sendo 

passível de fragmentação, uma vez que a sua interrupção acarretaria prejuízos aos 

interesses e princípios públicos. 

Após comprovada a possibilidade da prorrogação, em virtude do interesse 

público pela perpetuação da execução dos serviços, faz-se necessário ressaltar que, o 

prolongamento da vigência é a execução além do prazo inicial, com o mesmo 

contratado e das mesmas condições anteriores. 0 prazo da prorrogação deverá ser igual 

ao prazo firmado inicialmente conforme previsto na Lei Federal n° 8.666/93, devendo 

ser formalizada antes da extinção da vigência contratual inicial. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Ressalte-se ainda que os valores que se pretende prorrogar serão os mesmos 

contratados inicialmente, estando de acordo com os praticados no mercado. 

Por fim, ratifico a presente solicitação, em virtude do quanto exposto acima. 

Cocos — BA, 03 de junho de 2019. 

Paulo thuar..  unrath 
Secretário Mu icipal e Administração 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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DESPACHO DO PREFEITO  

c.70  F-ts,  

    

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária para fazer face á despesa solicitada, na 
hipótese de eventual prorrogação do contrato n° 101-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos 
autos à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Cocos, para análise e 
elaboração de parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade de 
celebração de termo aditivo ao contrato n° 101-2018, consoante o 
requerimento do Secretário Municipal de Administração e da declaração da 
empresa SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150-MEI, inscrita no CNPJ 
sob o n° 19.128.831/0001-71, com sede na Rua Bom Jesus, n° 28, centro, 
Cocos-BA, CEP: 47.680-000, à luz da Lei n° 8.666/93, apreciando, ainda, a 
minuta do termo aditivo, anexa. 

Cumpridas estas determinações, retornem os autos para decisão 
administrativa de minha competência. 

Cocos-BA, 04 de junho de 2019.  

%farce& tie So a Emerenciaiw 
Prefei v WunicipaC 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Cocos — Bahia, 04 de junho de 2019. 

Ao Exm° Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em resposta à solicitação formulada por V. Exa, acerca da existência de 
previsão orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 101-2018 
até o dia 05 de junho de 2020, informo a existência de previsão, devendo a 
mesma correr na seguinte dotação orçamentária e nas correspondentes aos 
exercícios seguintes, a saber: 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete do Prefeito 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV via Satélite 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.042.2016 — Manutenção do FUNDEB 40% 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
19— Fonte 
12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00, 01, 22 — Fontes 
12.361.042.2074— Gestão de Programas FNDE 
15— Fonte 
02.07.000 — FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA E pRomogÃo SOCIAL 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Família IGDBF 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29 — Fonte 
08.244.040.2233 — Manutenção do Centro de  Ref.  da  Assist.  Social (CRAS) 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29 — Fonte 
02.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122.045.2058 — Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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00 — Fonte 
02.09.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.050.2062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2027 — Piso de Atenção Básica 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14— Fonte 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 — Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14— Fonte 
10.302.033.2299 — Manutenção do SAMU 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14 — Fontes 
10.302.032.2300 — Manutenção do  CAPS  
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14 — Fontes 
10.302.033.2303 — Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 — Fonte 
02.06.000 GERÊNCIA DAS AÇÕES DA  SECRET.  MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 
15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços 
Públicos 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
26.782.091.2038 — Manutenção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 

Atenciosamente, 

arritun-do Ari Rocha Alves 
Contador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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PARECER JURÍDICO 

Origem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  
DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCOS-
BA. 

ATENDIMENTO AO INTERESSE 
PÚBLICO, JUSTIFICATIVA, AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE 	COMPETENTE 	E 
POSSIBILIDADE. 

DA INTRODUCÃO 

Em análise a solicitação do Prefeito Municipal voltado para o reconhecimento da 

prorrogação do contrato celebrado com a empresa SALVIANO DA SILVA SOUZA 

00392418150-MEI, inscrita no CNPJ sob o n° 19.128.831/0001-71, com sede na Rua Bom 

Jesus, n° 28, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, tendo por objeto a prestação de serviços 

especificados na justificativa, tenho por pertinente e possível a formalização do Termo 

Aditivo de Prorrogação, nos moldes apresentados, por se revelarem presentes as 

circunstâncias e requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 e atendido o interesse público 

envolvido. 

Antes de adentrar ao mérito da consulta, faz-se extremamente relevante ressaltar a 

conceituação de prorrogação contratual, qual seja o prolongamento de sua vigência inicial, 

entre as mesmas partes e nas mesmas condições acordadas anteriormente. Esta extensão, do 

Direito Administrativo Brasileiro é admitida sem necessidade de procedimento licitatório, 

desde que seja oriunda de contratação legal, direta ou indireta, devidamente justificada e 

com previsão expressa no instrumento contratual original e inicial. A prorrogação dos 

contratos firmados com a administração pública, uma vez verificada a possibilidade, é 

realizada mediante Termo Aditivo de Prorrogação. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Isto posto, apresenta-se a justificativa, embasada na seguinte explicação: 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável, tendo em vista que 

os serviços ora citados são essenciais e habituais para a Administração, onde uma eventual 

paralisação da atividade contratada implicaria em prejuízo ao exercício das atividades da 

Administração. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no 

Art.57, II da Lei n° 8.666/93, por ser um serviço de execução continuada. 

Ora, entende-se por serviço de natureza continua, aquele que se apresenta como 

necessidade permanente da Administração Pública, não sendo passivel de fragmentação, 

uma vez que a sua interrupção acarretaria prejuízos aos interesses e princípios públicos. 

Assim, resta claro que os serviços de execução continuada são aqueles que a Administração 

pública não pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse público. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de prorrogação de contrato administrativo 

encontra-se corroborada no quanto disposto no  art.  57, II, da Lei n°. 8666/93, o qual dispõe: 

Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993.  

"Art.  57. A duração dos contratos regidos 
por esta Lei ficará adstrita  el  vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto 
relativos: 

ii  - a prestação de serviços a serem 
executados de forma continua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de pregos e 
condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei 
n°9.648, de 1998)." 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Neste sentido, resta comprovada a possibilidade de prorrogação contratual, haja 

vista que os serviços prestados pela ora contratada configuram-se como de execução 

continuada, por serem habituais e essenciais As atividades da Administração. 

Desta forma, a finalização da execução dos serviços já citados, por sua vez, 

ocasionaria a cessação da prestação de serviços essenciais As atividades públicas e um gasto 

desnecessário, uma vez que haveria necessidade de realização de um novo processo 

licitatório. 

Ressalte-se ainda que, as condições legalmente exigidas para a prorrogação 

contratual em questão, foram atendidas. 0 ato de prorrogação por sua vez, está previsto na 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA do contrato originário, foi previamente 

autorizado pela autoridade competente e devidamente justificado, conforme preceitua § 2° 

do  art.  57, da Lei n°. 8666/93. 

Vale elucidar ainda, que esta modalidade de contrato administrativo admite sua 

prorrogação, dentro do limite taxativo de até 60 (sessenta) meses, atendidos os requisitos 

enunciados acima e a previsão de recursos orçamentários. 

DA CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da 

manutenção dos serviços essenciais ao Município de Cocos-BA, fica evidente a necessidade 

e possibilidade da prorrogação da contratação de prestação de serviços.  

Conclui-se, portanto, ser perfeitamente possível a prorrogação da contratação 

almejada pela Prefeitura, vez que observados os princípios norteadores da administração 

pública, cabendo, apenas, a observância das seguintes recomendações: 

I - 0 ato deve ser previamente autorizado e devidamente justificado pela autoridade 

competente; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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 - A prorrogação contratual deve ser consubstanciada em Termo de Prorrogação 

do ajuste inicial, mediante aditamento;  

III  - Devem ser permanecidas as mesmas partes e condições contratuais, 

anteriormente ajustadas, em virtude do pacta  sun!  servanda. 

Face ao exposto, analisada detidamente a questão apresentada, pode-se responder ao 

questionamento formulado pela Administração, no sentido de que a prorrogação que se 

pretende entabular pode ser realizada mediante aditamento ao contrato inicial, na forma 

prevista no  art.  57, inciso II, da Lei n°. 8666/93, vez que resguardado o interesse público e 

atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela norma legal. 

Este é o entendimento que submeto à superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 04 de junho de 2019. 
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AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuições legais e atendendo 

aos requisitos legais do  art.  57, inciso II, da Lei Federal n°. 8666/93, AUTORIZA a 

prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e conetiva 

de ar condicionado, para atender as necessidades do Município de Cocos-BA, firmado 

com a empresa SALVIANO DA SILVA SOUZA 00392418150-MEI, inscrita no 

CNPJ sob o n° 19.128.831/0001-71, com sede na Rua Bom Jesus, n° 28, centro, Cocos-

BA, CEP: 47.680-000. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 05 de junho de 2019.  

Wart& ée Souz Emerenciano  
Prefeito  unicipal 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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10 TERMO ADITIVO N° 140-2019, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N° 101-2018 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059-2018, 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018-2018. 

PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL 
QUE CELEBRAM 0 
MUNICÍPIO DE COCOS-BA 
E A EMPRESA SALVIANO 
DA SILVA SOUZA-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o n° 14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n° 115, 
centro, Cocos - Ba, neste ato representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza 
Emerenciano, brasileiro, casado, médico, portador do RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e 
CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, doravante 
denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa SALVIANO DA SILVA 
SOUZA 00392418150-MEI, inscrita no CNPJ sob o n° 19.128.831/0001-71, com sede 
na Rua Bom Jesus, n° 28, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, neste ato representada 
pelo Sr. Salviano da Silva Souza, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 
1193173973 SSP-BA e do CPF n° 003.924.181-50, doravante denominada 
CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO ao contrato n° 101-2018, datado de 05 de junho de 2018, vinculado 
ao Processo Administrativo n° 059-2018, Pregão Presencial n° 018-2018, nos termos 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA, mantendo-se o valor estimado inicialmente 
contratado, pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n° 101-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades do Município de Cocos- 
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BA passará a viger a partir do dia 06 de junho de 2019 com término previsto para o dia 
05 de junho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o valor estimado originalmente contratado, qual seja R$ 247.375,00 
(duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista que os 
serviços ora citados são essenciais e habituais para a Administração, podendo 
estender-se por mais de um exercício financeiro. A continuidade na prestação dos 
serviços já contratados permite a continuidade sem tumulto, porque não implica em 
mudanças estruturais. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no  Art.  57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias consignadas na peça orçamentária em vigor, e nas correspondentes aos 
exercícios seguintes, a saber: 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete do Prefeito 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV via Satélite 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.042.2016 — Manutenção do FUNDEB 40% 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
19— Fonte 
12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Juridicas 
00, 01, 22 — Fontes 
12.361.042.2074 — Gestão de Programas FNDE 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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15 — Fonte 
02.07.000 — FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Família IGDBF 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29 — Fonte 
08.244.040.2233 — Manutenção do Centro de  Ref.  da  Assist.  Social (CRAS) 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
29 — Fonte 
02.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
20.122.045.2058 — Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.09.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.050.2062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2027 — Piso de Atenção Básica 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14 — Fonte 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 — Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
14— Fonte 
10.302.033.2299 — Manutenção do SAMU 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14 — Fontes 
10.302.032.2300 — Manutenção do  CAPS  
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02, 14 — Fontes 
10.302.033.2303 — Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
02 — Fonte 
02.06.000 GERÊNCIA DAS AÇÕES DA  SECRET.  MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 
15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços 
Públicos 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 
26.782.091.2038 — Manutenção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
00 — Fonte 

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MUNICIPIO DE COCOSgpmq9§  

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

e-Z- 
SALVIANO DA SILVA SOUZA-MEI 

CNPJ: 19.128.831/0001-71 
CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICIPIO DE COCOS ppq9§.  
EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO N° 140-2019 

RATO/N°: 101-20 18 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  57, II, da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações vigentes - 
ESSO ADMINISTRATIVO N°: 085-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 14.222.012/0001-
DNTRATADA: Salviano da Silva Souza 00392418150-MEI — CNPJ: 19.128.831/0001-71 - OBJETO: O presente 
oclitivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência, conforme CLAUSULA SEGUNDA do contrato originário, 
do-se o valor inicialmente contratado - VALOR GLOBAL: R$ 247.375,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos 
ta e cinco reais) - VIGÊNCIA: 06 de junho de 2019 a 05 de junho de 2020 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
00 — GABINETE DO PREFEITO - 04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete do Prefeito - 3.3.90.39.00.00 — 
Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 

‘IISTRAÇÃO - 04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços 
:eiras Pessoas Jurídicas -00— Fonte - 04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV via Satélite - 3.3.90.39.00.00 
)5 Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1.042.2016 — Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 19 — 
12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 

)1, 22 — Fontes - 12.361.042.2074 — Gestão de Programas FNDE - 15 — Fonte - 02.07.000 — FUNDO M. DE 
TÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - 08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços 
.ceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Família IGDBF - 
39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 29 — Fonte - 08.244.040.2233 — Manutenção do Centro de  
Assist.  Social (CRAS) - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 29 — Fonte - 02.08.000 — 

ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 20.122.045.2058 — Manutenção da Secretaria Municipal de 
ltura - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.09.000 — SECRETARIA 
CIPAL DE MEIO AMBIENTE - 04.122.050.2062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE 
E - 10.301.030.2027 — Piso de Atenção Básica - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 14 
e - 10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
s Jurídicas - 02 — Fonte - 10.302.032.2075 — Manutenção do SUS - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
s Jurídicas - 14— Fonte - 10.302.033.2299 — Manutenção do SAMU - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
s Jurídicas - 02, 14 — Fontes - 10.302.032.2300 — Manutenção do  CAPS  - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de 
ras Pessoas Jurídicas - 02, 14 — Fontes - 10.302.033.2303 — Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial - 
39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 02 — Fonte - 02.06.000 GERÊNCIA DAS AÇÕES DA 
T. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - 15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e  

DS  Públicos - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 26.782.091.2038 — 
enção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas 
as - 00 — Fonte— LOCAL E DATA: Cocos-BA, 05 de junho de 2019 — Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito 

residente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICIPIO DE COCOS cocos GOVERNO 
EXTRATO DE 1' TERMO ADITIVO N" 140-2019 

FRATO/N°: 101-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  57, II, da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações vigentes - 
ESSO ADMINISTRATIVO N°: 085-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA CNPJ: 14.222.012/0001-
ONTRATADA: Salviano da Silva Souza 00392418150-MEI — CNPJ: 19.128.831/0001-71 - OBJETO: 0 presente 
aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência, conforme CLÁUSULA SEGUNDA do contrato originário, 
ido-se o valor inicialmente contratado - VALOR GLOBAL: R$ 247.375,00 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos 
ita e cinco reais) - VIGÊNCIA: 06 de junho de 2019 a 05 de junho de 2020 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
)00 — GABINETE DO PREFEITO - 04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete do Prefeito - 3.3.90.39.00.00 — 

Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
NISTRAÇÃO - 04.122.015.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços 
ceiras Pessoas Jurídicas -00— Fonte - 04.122.015.2007 — Manutenção do Sistema de TV via Satélite - 3.3.90.39.00.00 
os Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00— Fonte - 02.04.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
i1.042.2016 — Manutenção do FUNDEB 40% - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 19 — 
- 12.361.042.2017 — Manutenção do Ensino Básico - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas 
01, 22 — Fontes - 12.361.042.2074 — Gestão de Programas FNDE - 15 — Fonte - 02.07.000 — FUNDO M. DE 
iTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - 08.244.040.2047 — Manutenção do FMAS - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços 
rceiras Pessoas Jurídicas 00 — Fonte - 08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Família IGDBF - 
.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 29 — Fonte - 08.244.040.2233 — Manutenção do Centro de 
a  Assist.  Social (CRAS) - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 29 — Fonte - 02.08.000 — 
ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 20.122.045.2058 — Manutenção da Secretaria Municipal de 
iltura - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.09.000 — SECRETARIA 
CIPAL DE ME10 AMBIENTE - 04.122.050.2062 — Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE 
/E - 10.301.030.2027 — Piso de Atenção Básica - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 14 
te - 10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
is Jurídicas - 02 — Fonte - 10.302.032.2075 — Manutenção do SUS - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
is Jurídicas - 14 — Fonte - 10.302.033.2299 — Manutenção do SAMU 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras 
is Jurídicas - 02, 14 — Fontes - 10.302.032.2300 — Manutenção do  CAPS  - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de 
iras Pessoas Jurídicas - 02, 14 — Fontes - 10.302.033.2303 — Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial 
1.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 02 — Fonte - 02.06.000 GERÊNCIA DAS AÇÕES DA 
.ET. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - 15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e 
os Públicos - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas Jurídicas - 00 — Fonte - 26.782.091.2038 
tenção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens - 3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiras Pessoas 
cas - 00 — Fonte— LOCAL E DATA: Cocos-BA, 05 de junho de 2019 — Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito 
cipal. 
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residente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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