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Cocos-BA, 01 de julho de 2019. 

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

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
109-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para atendes as necessidades da Administração, foi 
necessária a deflagração de processo de Dispensa de Licitação n°020-2018, fundamentada no  

art.  24, X, da Lei Federal 8.666/93, objetivando a locação de um imóvel destinado ao 
funcionamento do depósito de materiais utilizados em eventos realizados pela Prefeitura 
Municipal de Cocos-BA. 

Em 03 de julho de 2018, o Município de Cocos-Bahia, celebrou o contrato n° 109-

2018 com a Sr. ISABEL DE SOUZA SILVA, portadora do CPF n° 978.926.705-30, 

residente e domiciliada na Rua  Brasilia,  n° 142, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, 
mediante procedimento de Dispensa de Licitação n° 020-2018, pelo valor global de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), com prazo de vigência até o dia 03 de julho de 2019, podendo ser 

prorrogado conforme prevê o  art.  57, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e CLAUSULA OITAVA 
— DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, desde que justificado. 

Desde a assinatura do contrato até a presente data, a contratada tem cumprindo com 
todas as obrigações pactuadas, trazendo beneficios A. contratante, uma vez que os valores 
contratados continuam de acordo com os praticados no mercado. 

No entanto, considerando que o termo final do contrato é o dia 03 de julho de 2019, 
torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de vigência previsto para o dia 03 de julho de 

2020, nos termos da CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
do contrato celebrado e  art.  57, inciso II, da Lei Federal 8.666, para que a Administração 

Pública não sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 
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De acordo com a declaração do locatário, ora anexada, o mesmo concorda com o 
aditamento do contrato, com vistas a atender a necessidade da Administração Pública, 
mantendo o valor originalmente pactuado, razoável com os preços praticados no mercado. 

Desta forma, visando a continuidade da prestação dos serviços, 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 de n.° 109-2018, para 
prorrogar a vigência do contrato para o dia 03 de julho de 2020, com base no  art.  57, inciso 
II, da Lei Federal n° 8.666/93 e CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGAÇÃO do instrumento contratual, consubstanciado razão de interesse público 
relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia do Contrato; 2) Certidões da 
Contratatada; 3) Declaração de Concordância. 

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

Pa o Eduarto u nrath 
Seeretfiri 	 de Administração 
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Cocos-BA, 01 de julho de 2019. 

AO 
MUNICÍPIO DE COCOS-BA 
NESTA 

Declaramos que estamos de acordo com a celebração do 1° termo aditivo 
objetivando a prorrogação do contrato n° 109-2018, vinculado ao Processo 
Administrativo n°084-2018, Dispensa de Licitação n°020-2018 com vigência de 04 de 

julho de 2019 a 03 de julho de 2020 pelo valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Atenciosamente, 

' 

só_k 

ISABEL DE SOUZA SILVA 
CPF: 978.926.705-30 

LOCADORA 



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

0,Mtity -0 	• Die  
ta. 	C) 1/2  

I Vie 04°4121._  

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

Nome: ISABEL DE SOUZA SILVA 
CPF: 978.926.705-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 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 Divida Ativa da União (DAU) junto A 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere A situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada A 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 as 13:19:05 do dia 01/07/2019 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida até 28/12/2019. 
Código de controle da certidão: F320.9FAF.97AD.6F2C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3.956  dell  de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

. Ltura 

NOME  

ISABEL DE SOUZA SILVA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

978.926.705-30 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 01/07/2019 13:19 

Certidão N°: 20191713683 

Fica 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 A inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
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 01/07/2019, 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  corn  a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Pagina I de I 	 RelCertidaoNegativa.rpt 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO Bairro: CENTRO 
COCOS 	 BA 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 	Telefone: (77) 3489-1578 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão de Tributos, datada em 
27/06/2019, sob processo de n° e certidão sob n° 
662/2019. 

Certifico que o contribuinte inscrito neste município sob n° 52617, consta arrolado em nome de (a) : 

Contribuinte: ISABEL DE SOUZA SILVA 
CPF/C.N.P.J: 978.926.705-30 
Endereço: RUA  BRASILIA  N° 142 BAIRRO CENTRO CEP 47680000 COMPLEMENTO CASA LOTE QUADRA 

Não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto ao erário. 
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 a dministrativa competente. 

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

COCOS - BA, 27/06/2019 

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
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YJDI C ARI 
...JUSTIC:A DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISABEL DE SOUZA SILVA  
OFF:  978.926.705-30 
Certidão n°: 175006690/2019 
Expedição: 01/07/2019, As 13:18:17 
Validade: 27/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ISABEL DE SOUZA SILVA 

, inscrito(a) no CPF sob o n° 978.926.705-30, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidagào 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 A 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 à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As 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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PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  084-2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  Ng  020-2018 

CONTRATO  Ng  109-2018 

TERMO DE -etiNTRIAitt „ 	" 
DE LOCAÇÃO DE wufwEL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 

MUNICÍPIO DE COCOS-BA E A 

Mg ISABEL DE SOUZA SILVA. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n2  

14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, ne 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo de Souza Emerenciano, doravante denominada 

LOCATÁRIO, e a Sr 2  ISABEL DE SOUZA SILVA, inscrita no CPF n2  978.926.705-30 e RG n2  06.361.284-40 

SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Brasília, 142, centro, Cocos-BA, doravante denominada 

LOCADORA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n2 084-2018 e em observância às 

disposições da lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebram o presente Termo de Contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. Este termo de contrato tem como objeto a locação de imóvel, situado na Rua Bom Jesus, SN 

centro, neste município de Cocos-BA, destinado ao funcionamento do depósito de materiais 

utilizados em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA— DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

2.1.0 presente termo de contrato é formalizado com fundamento no  art.  24, inciso X, da Lei n2  

8.666, de 1993, o qual autoriza a dispenso de licitação para a "locação de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com 

o valor de mercado, segundo avaliação prévia". 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA LOCADORA 

3.1, A LOCADORA obriga-se a: 

3.1.1. Entregar o imóvel em prefeitas condições de uso para os fins a que se destina e em 

estrita observância das especificações de sua proposta; 

3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento 

de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum 

impedimento prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da 

documentação pertinente, para fins avaliação por parte do LOCATÁRIO; 

3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; 

3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino h locação; 

3.1.5. Responder pelos vicios ou defeitos anteriores à locação; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891.041 
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MUNICIPIO DE COCOS 
3.1.6. Auxiliar o LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do 

realização da vistoria; 

3.1.7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediagges, nestas 

compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pret6,riclante; 

3.1.8. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habiliZaçãole 

qualificação exigidas no processo de despensa de licitação; 

3.1.9. Informar à LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, Inclusive com 

a apresentação da documentação correspondente; 

Cocos 
move 

rAlgtvPAL 

S‘. 

4. 4. cutiusuts QUARTA— DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO 

4.1.0 LOCATÁRIO obriga-se a: 

4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste termo 

de contrato; 

4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a 

natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu 

fosse; 

4.1.3. Reallzar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação 

minuciosa do estado do imóvel, fazendo constatar do termo de vistoria os eventuais 

defeitos existentes; 

4.1.4. Restituir o Imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme 

documento de descrição minuciosa elaborada quando da vistoria inicial, salvo os 

desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal; 

4.1.5. Comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, 

bem como as eventuais turbações de terceiros; 

4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da LOCADORA, sendo 

assegurado ao LOCATÁRIO o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os 

reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei ne 8.245, de 1991; 

4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no Imóvel, ou nas instalações, 

provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 

4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e 

por escrito da LOCADORA; 

4.1.9. Entregar imediatamente 6 LOCADORA os documentos de cobrança de tributos e 

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como 

qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que 

direcionada ao LOCATÁRIO; 

4.1.10. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante 

prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado 

por terceiros; 

5. CLÁUSULA QUINTA— DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 

5.1.As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda que não autorizadas pela 

LOCADORA, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizávei 

* 	

e p 	item o vital 

exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 578 do Código vS 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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5.1.1. 0 LOCATÁRIO fica desde  la  autorizado a fazer, no imóvel locado, 
G
a
CaF tati  La  14V;  

indispensáveis ao desempenho das suas atividades. 

5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como cortinas9car2isórias, 

tapetes,  etc.,  poderão ser retirados pelo LOCATÁRIO, devendo o imóvel locador;4iltrettintor4. 

ser devolvido comas seus respectivos acessórios. 

6. CLAUSULA SEXTA — DO VALOR DO ALUGUEL 

6.1. 0 valor global do aluguel é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas, 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil  mats).  

7. CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

7.1.0 pagamento do aluguel  sera  efetuado mensalmente, até o 102 (décimo) dia 'útil do mês 

subsequente ao vencido, desde que o recibo locaficio, ou documento de cobrança 

correspondente, tenha sido apresentado pela LOCADORA com antecedência  minima  de 10 

(dez) dias, devendo ser creditado no Banco Bradesco, conta-corrente n2  3876-8, agenda ng 

5192, em favor da contratada. 

7.1.1. Caso a antecedência  minima  não seja observada, o pagamento  sera  efetuado no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis da data da apresentação do recibo locaficio ou 

documento de cobrança correspondente pela LOCADORA. 

7.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado ap6s o "atesto" pelo servidor competente, do 

documento de cobrança apresentado pela LOCADORA. 

7.3. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos documentos pertinentes 

a locação, ou ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a LOCADORA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o LOCATÁRIO. 

7.4.Antes do pagamento, o LOCATÁRIO verificara, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da LOCADORA no município e/ou nos  sites  oficiais, 

especialmente quanto A regularidade fiscal federal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.5.0 pagamento  sera  efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em 

conta-corrente ou por outro melo previsto na legislação vigente. 

7.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

7.7.0 LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

LOCADORA, que porventura não tenha sido acordada neste termo de contrato. 

7.8.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a LOCADORA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo LOCATÁRIO, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte formula: 

EM =lxNx  VP,  sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N z•-• Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagame to;  

VP  = Valor da parcela a ser paga; 	 iff 

a-AS 



11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização do presente termo de contrato será exercida por um representante do 

LOCATÁRIO, ao qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso de sua execução. 

11.1.1. 0 fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pes oas 

eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à retriz 

sf)Pw  
Jib 
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I = índice de compensação financeira = 0,000.16438, assim apurado: 

I =  (TX) 	 I = (6/100) 	 I = 0,00016438 

365 	 TX  = Percentual da taxa anual = 6% 

COCOS 
GOVER1.19,,MUNICTAL  

il6e4,8000fisfetidAos 

8. CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

8.1.0 prazo de vigência do contrato terá início  ern  03 de julho de 2018 e término em 01441 

de 2019, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, 

conforme previsto na Lei Federal n2  8.666/93. 

8.1.1. Os efeitos financeiros da contratação se, terão início a partir da data da entrega das 

chaves, mediante termo, precedido de vistoria do imóvel. 

8.1.2. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo; 

8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação; a LOCADORA deverá  envier  comunicação 

escrita ao LOCATÁRIO,  coin  antecedência  minima  de 30 (trinta) dias da data do 

termino da vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por 

descumprimento de dever contratual. 

9. CLAUSULA NONA — DO REAJUSTE 

9.1.Será admitido o reajuste do valor locaticio mensal,  ern  contrato com prazo de vigência igual 

ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (índice Geral de Pregos — Mercado — IGP-

M ou Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna — IGP-DI), ou outro que venha 

substitui-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas — FGV, desde que seja observado o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, para o primeiro 

reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes. 

9.2.Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao  prep  médio 

de mercado para a presente locação, a LOCADORA aceita negociar a adoção de preço 

compatível ao mercado de locação no município de Cocos-BA. 

10. CLAUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão h conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 

13.392.029.2026 — Manutenção da Diretoria de  Culture,  Turismo, Esporte e Lazer; 

3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 

00- Fonte de Recurso. 
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faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos,  
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competente para as providências cabíveis. 
611a 

11.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal crosoint.r.o?..34 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a ação das 	4 

medidas convenientes. 

11.1.3. A LOCADORA poderá Indicar um representante para representa-lo na execug&fidtriS  

contrato. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei 8,666, de 

1993. 

13. CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 

deveres elencados neste instrumento, sujeitará á LOCADORA, garantia a previa defesa, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás penalidades de: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação: 

b. Multa; 

b.1. Moratória de 1%  (urn  por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o valor mensal da 

locação; 

b.2. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial de obrigação assumida. 

c. Suspensão de licitar e  impedimenta  de contratar com a Prefeitura Municipal de Cocos-BA, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que a 

LOCADORA ressarcir ao LOCATÁRIO pelo prejuízos causados. 

13.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

13.2. Também ficam sujeitas às penalidades deiuspensão de licitar e impedimento de contratar 

e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do presente 

contrato: 

13.2.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolorosos, 

fraude fiscal no reconhecimento de tributos; 

13.2.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com ao LOCATÁRIO em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1.999. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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3.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideradac
i
t_
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da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causadoaditARIO, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

13.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao LOCATÁRIO serão deduzicialtdbYvalozerai 

serem pagos, ou recolhidos me favor do município, ou ainda, quando for o caso, eagirtilLtos.;  

na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

13.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a  canter  da data do 

recebimento da comunicação enviada pelo LOCATÁRIO. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. 0 LOCATÁRIO poderá rescindir este termo de contrato, sem qualquer ônus, em caso de 

descumprimento total ou parcial de qualquer clausula contratual ou obrigação imposta ao 

LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

3.4.1.1. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretara a 

execução dos valores das multas e indenizações devidas ao LOCATÁRIO, bem como 

a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados, além das penalidades previstas neste instrumento. 

14.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses 

enumeradas no  art.  78 da Lei n9 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI, IX  

ex,  que sejam aplicáveis a esta relação locatfcia. 

14.2.1. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do  art.  78 da Lei n2  

8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, o LOCATÁRIO a ressarcira 

dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

14.2.2. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do 

inciso XII do artigo 78 da Lei n2 8.666, de 1993, o LOCATÁRIO decide devolver o 

imóvel e rescindir o contrato antes do termino do seu prazo de vigência, ficará 

dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique ao LOCADORA, 

por escrito, com antecedência  minima  de 30 (trinta) dias. 

14.2.2.1. 	Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente à LOCADORA, e 

desde que esta não tenha incorrido em culpa, ao LOCATÁRIO ficara sujeita ao 

pagamento de multa equivalente a 01 (um) mês de aluguel, segundo a 

proporção prevista no artigo 42  da Lei n2 8.245, de 1991, e no artigo 413 do 

Código Civil, considerando-se o prazo restante para o termino da vigência do 

contrato. 

14.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, 

desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior,  etc.,  o LOCATÁRIO poderá 

considerar o contrato rescindido imediatzmente, ficando dispensada de qualquer prévia 

notificaçãorou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação. 

14.4. 0 procedimento formal de rescisão terá inicio mediante notificação escrita, entregue 

diretamente à LOCADORA ou por via postal, com aviso de recebimento. 

14.5. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, se a& o 

contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e 	 a da 

autoridade competente. 

5 Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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GOVERNO MUNICIPAL 4.6. 0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 	 MOCrErNiniu0Aat 

14.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumprid040 

14.6.2. Relação dos pagamentos  jó  efetuados e ainda devidos; 	 /QS  
r 

14.6.3. Indenizações e multas. 	 I 	 Fin  
-ti 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA— DOS CASOS OMISSOS 	 ÁzInnat.1/ 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-se-ão 

pelas disposições contidas na Lei 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e 

normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, 

independentemente de suas transcrições. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos-13A, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados,  ape's  lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só 

efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

ISABEL DE SOUZA SILVA 

CPF: 978.926.705-30 

LOCADORA 

TESTEMUNHAS: 

1 — 

2 — 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.6130-000 
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EXTRATO  DX  CONTRATO  Id° 109-2018  

ESPECIE/N°: Dispense de Licitealo ir 020-2018 • FUNDAMENTO LEGAL:  rut  24, X, da Lei 8.666/93 e sues 
alterações vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 084-2018 - CONTRATANTE: Municipio de Cocos-BA - 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Isabel de Souza Silva - CIF: 978.926.705-30- OBJETO: Locação de um 
imóvel  Mende  d Rua Bom Jesus, SN, centro. Cocos-BA, destinado ao fiancionamento de depósito de materiais utilizados em 
eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: RS 12.000,00 (doze mil reais) - 
VIGÊNCIA: 03 de julho de 2018 a 03 de  jellify  de 2019- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 13.392.029.2026 - Manutenção da Diretoria de  Culture,  Turismo, Esporte e Lazer; 
3.3.9.0.36.00.00 - Outros  Services  de Terceiros -  Passim  Fisica; 00- Fonte de Recurso; -LOCAL E DATA Cs-BA, 03 de  
junked@  2018-Marcelo de Souza Emerenciaao- Prefeito Municipal. 
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GNP]:  14.222.012/0001-75 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Prorrogação Contratual, Art.57, II da Lei n° 8.666/93 C/C o  art.  51. inciso II, da Lei 
Federal n° 8.245, de 18 de outubro de 1991  

0 presente termo tem por objeto a prorrogação contratual de locação de um imóvel 

localizado na Rua Bom Jesus, SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, destinado ao 

funcionamento do depósito de materiais utilizados em eventos realizados pela Prefeitura 

Municipal de Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente 

a esta Administração de manter os materiais em local apropriado, trazendo economia para o 

Município, pois não haveria necessidade de uma nova aquisição destes, em virtude de avarias 

causadas por exposição ao sol/chuva. A cessação desta locação também se justifica, tendo em 

vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, capaz de atender a demanda. A 

prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no Art.57, II da Lei n° 

8.666/93 C/C o  art.  51, inciso II, da Lei Federal n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, 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 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Estado da Bahia 

condições anteriores. 0 prazo da prorrogação pode ser igual ao prazo firmado inicialmente, 

devendo ser formalizada antes da extinção da vigência contratual inicial. 

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

Cocos — BA, 01 de julho de 2019. 

Paul 	 nrath 
Secretário unici i de Administração 

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

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Ao primeiro dia do mês de julho de 2019, lavrei o presente termo de abertura do Processo 
Administrativo sob o n° 103-2019. 

A 	ga Filho 
Superintende te de Licitações 

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

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face 6 despesa solicitada, na hipótese de 
eventual prorrogação do contrato n° 109-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos 
autos à Assessoria Jurídica do Município de Cocos, para analise e elaboração de 
parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade de celebração de termo aditivo 
ao contrato n° 109-2018, consoante o requerimento do Secretario Municipal de 
Administração e da declaração do locador, Sra. Isabel de Souza Silva, a 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, 01 de julho de 2019. 

Warcero & Soza Emerenciano 
Prefeito unicipar 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Cocos - Bahia, 01 de julho 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 orçamentaria para custear a prorrogação do contrato de n° 109-2018 até o 

dia 03 de julho de 2020, informo a existência de previsão, devendo a mesma correr 

a seguinte dotação orçamentaria 

02.02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
06.181.022.2009 - Manutenção da Diretoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
00 - Fonte 

As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das 
dotações orçamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada 
exercício. 

Atenciosamente, 

Raimundo Ati-Rociffes 
Contador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS ggçp§L  CNP): 14.222.012/0001-75  

PARECER JURÍDICO 

Origem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE IMÓVEL.  

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

DA INTRODUÇÃO 

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

prorrogação da contratação, com a Se. ISABEL DE SOUZA SILVA, portadora do CPF n° 

978.926.705-30, residente e domiciliada na Rua  Brasilia,  n° 142, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-

BA, tendo por objeto a locação de imóvel especificada 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 na necessidade inerente a 

esta Administração de manter os materiais em local apropriado, trazendo economia para o 

Município, pois não haveria necessidade de uma nova aquisição destes, em virtude de avarias 

causadas por exposição ao sol/chuva. A cessação desta locação também se justifica, tendo em 

vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, capaz de atender a demanda. A prorrogação 

contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no Art.57, II da Lei n° 8.666/93 C/C o  art.  

51, inciso II, da Lei Federal n°8.245, de 18 de outubro de 1991, 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 C/C o  art.  51, inciso 

II, da Lei Federal n°8.245, de 18 de outubro de 1991, os quais dispõem: 

Lei Federal 8.666, de 21 de Mho de 1993. 

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

11 — à 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 vantajosos para a administração, 
limitada a sessenta meses • fRedacdo dada pela Lei n° 
9.648. de 1998)" 

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



Estado da Bahia 
I. 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS  
CRP): 14.222.012/0001-75  

GOVERNO MUNICIPAL 
1111041•  

Lei Federal n°  8.245, de 18 de outubro de 1.991.  

"Art.  51. Nas locações de imóveis destinados ao 
comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, 
por igual prazo, desde que, cumulativamente. 

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a 
soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja 
de cinco anos (grifo nosso)". 

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 

essenciais As atividades da Administração. 

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

questão, foram atendidas. 0 ato de prorrogação por sua vez, foi previamente autorizado pela 

autoridade competente e devidamente justificado, conforme preceitua o  art.  57, II, da Lei n°. 

8666/93 c/co  art.  51, inciso II, da Lei Federal n°8.245, de 18 de outubro de 1991. 

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 públicos essenciais A população, fica evidente a necessidade e possibilidade da 

prorrogação da contratação de serviço.  

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

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

cabendo, apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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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1 - 0 ato deve ser previamente autorizado e devidamente justificado pela autoridade 

competente; 

II - 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 contratual que se 

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

no  art.  57, II, da Lei n°. 8666/93 C/C o  art.  51, inciso II, da Lei Federal n° 8.245, de 18 de outubro 

de 1991, vez que resguardado o interesse público e atendidos os critérios objetivos e subjetivos 

exigidos pela norma legal. 

Este é o entendimento que submeto a superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 03 de julho 2019. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS cocosj  
CNN: 14.222.012/0001-75 

AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

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

requisitos legais do  art.  57, II, da Lei n°. 8666/93 C/C o  art.  51, inciso II, da Lei Federal n° 

8.245, de 18 de outubro de 1991, AUTORIZA a prorrogação do contrato de locação para 

atender as necessidades do Município de Cocos-BA, firmado com a se. ISABEL DE 

SOUZA SILVA, portadora do CPF n° 978.926.705-30, residente e domiciliada na Rua  

Brasilia,  n° 142, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 03 de julho de 2019. 

Warcero de Souza merenciano 
Prefeito 	icipar 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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10 TERMO ADITIVO N° 199-2019, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 109-2018 — 
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 084-2018, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N°020-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A SR ° ISABEL DE 
SOUZA SILVA. 

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 LOCATÁRIO, e a Sra. ISABEL DE SOUZA SILVA, portadora do CPF n° 
978.926.705-30, residente e domiciliada na Rua  Brasilia,  n° 142, centro, CEP: 47.680-
000, Cocos-BA, doravante designada LOCADORA; acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato de locação n° 109-2018, vinculado 
ao Processo Administrativo de n° 084-2018, Dispensa de Licitação n° 020-2018, 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. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, do contrato de n.° 109-
2018, mantendo-se o valor mensal inicialmente contratado, pela motivação abaixo 
especificada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência do contrato n.° 109-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA passara a viger a partir do dia 04 de julho de 2019 com término previsto 
para o dia 03 de julho de 2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

CLÁUSULA QUARTA — DA moTivAgÃo 



Estado da Bahia 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 
esta Administração de manter os materiais em local apropriado, trazendo economia para 
o Município, pois não haveria necessidade de uma nova aquisição destes, em virtude de 
avarias causadas por exposição ao sol/chuva. A cessação desta locação também se 
justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, capaz de atender 
a demanda. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no Art.57, II da Lei n°8.666/93 c/co  art.  51, inciso II, 
da Lei Federal n°8.245, de 18 de outubro de 1991. 

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: 

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
06.181.022.2009 — Manutenção da Diretoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 
3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 
00 — Fonte 

CLAUSULA SEXTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

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. 

Cocos-Ba, 03 de julho de 2019. 

MUNICIPIO COCOS-BA 
CNPJ: 14.22 .012/0001-75 

LOCATÁRIO 

ISABEL DE SOUZA SILVA 
CPF: 978.926.705-30 

OCADORA  
Lc  s v 

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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10 TERMO ADITIVO N° 199-2019, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 109-2018 — 
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 084-2018, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N°020-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A SR' ISABEL DE 
SOUZA SILVA. 

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, medico, 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 LOCATÁRIO, e a Sra. ISABEL DE SOUZA SILVA, portadora do CPF n° 
978.926.705-30, residente e domiciliada na Rua  Brasilia,  n° 142, centro, CEP: 47.680-
000, Cocos-BA, doravante designada LOCADORA; acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato de locação n° 109-2018, vinculado 
ao Processo Administrativo de n° 084-2018, Dispensa de Licitação n° 020-2018, 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 OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, do contrato de n.° 109-
2018, mantendo-se o valor mensal inicialmente contratado, pela motivação abaixo 
especificada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato n.° 109-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA passará a viger a partir do dia 04 de julho de 2019 com término previsto 
para o dia 03 de julho de 2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DO VALOR 

Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

CLÁUSULA QUARTA— DA moTivAgÃo 

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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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 
esta Administração de manter os  materials  em local apropriado, trazendo economia para 
o Município, pois não haveria necessidade de uma nova aquisição destes, em virtude de 
avarias causadas por exposição ao sol/chuva. A cessação desta locação também se 
justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, capaz de atender 
a demanda. 

CLÁUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no Art.57, II da Lei n°8.666/93 C/C o  art.  51, inciso II, 
da Lei Federal n°8.245, de 18 de outubro de 1991. 

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

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
06.181.022.2009 — Manutenção da Diretoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 
3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 
00— Fonte 

CLÁUSULA SEXTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais clausulas 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. 

Cocos-Ba, 03 de julho de 2019. 

MUNICIPIO DE COCOS-BA 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

LOCATÁRIO 

ISABEL DE SOUZA SILVA 
CPF: 978.926.705-30 

LOCADORA 

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