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Cocos-BA, 08 de julho de 2019. 

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

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 203-2017. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para a continuidade dos serviços 
públicos essenciais, foi necessária a deflagração de processo de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial n° 040-2017, objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviços de assessoria de comunicação do 
Gabinete do Prefeito, produção de textos, fotografias, edição de  videos  na 
cobertura de eventos promovidos pelo Município de Cocos-BA. 

Em 10 de julho de 2017, o Município de Cocos-Bahia celebrou contrato 
n° 203-2017 com a empresa PAULO CÉSAR GONÇALVES DE ALMEIDA  
JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, mediante 
procedimento de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 040-2017, pelo 
valor global de R$ 74.040,00 (setenta e quatro mil e quarenta reais), com prazo 
de vigência de 10 de julho de 2017 a 10 de julho de 2018, prorrogado até o dia 
11 de julho de 2019, mediante celebração do 10  termo aditivo n° 113-2018. 

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

No entanto, considerando que o termo final do contrato é 11 de julho de 
2019, vislumbrando dar sequência aos trabalhos, torna-se imprescindível a 
prorrogação do prazo de vigência para 1 de julho de 2020, uma vez que a 
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própria Lei Federal n° 8.666/93 prevê a prorrogação nos termos da CLÁUSULA 
SEGUNDA — VIGÊNCIA do contrato celebrado, para que a Administraga 	MON •44. , 
Pública não sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 	 4,4 

g F48 441°  coz  
De acordo com a declaração da empresa, ora anexada, a mesm 

concorda com o aditamento do contrato, com vistas a atender a necessidad 
da Administração Pública, mantendo o valor originalmente pactuado, razoável 
com os preços praticados no mercado. 

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 2° Termo Aditivo ao contrato de n.° 
203-2017, para prorrogar a vigência do contrato para o dia 11 de julho de 
2020, com base no  art.  57 inciso II, da Lei 8.666/93 e CLAUSULA SEGUNDA — 
VIGÊNCIA, do instrumento contratual inicial, consubstanciado razão de 
interesse público relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia do Contrato; 2) 
Cópia do 1° Termo Aditivo; 3) Pesquisa de Pregos; 4) Declaração de 
concordância da contratada; 5) Certidões da Contratada. 

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

Pa 
Secretário  

lo Eduar 
Muni •  

unrath  
al de  Administração  
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Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto A 
RFB a sua atualização cadastral.  

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
13.922.868/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
04/07/2011 

NOME EMPRESARIAL 
PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
NETWORK  SOLUCOES INTEGRADAS 

PORTE  
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
58.12-3-01 -Edição de jornais diários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
73.19-0-03 -  Marketing  direto 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R  ACACIA  DE PAULA 

NÚMERO 
313 

COMPLEMENTO 
SALA: 01; 

CEP 
39.401-037 

BAIRRO/DISTRITO 
CANDIDA CAMARA 

MUNICIPIO 
MONTES CLAROS 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DOC@JJCONTAB.COM.BR  

TELEFONE 
(38) 4009-1414 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/07/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2019 As 07:46:59 (data e hora de Brasília). 
	 Pagina: 1/1 

i Consulta  QSA / Capital  Social 

Preparar Pagina 
para Impress/4o 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,  clique  aqui. 
Atualize sua  página 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 



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

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

Nome: PAULO CESAR GONCALVES DE  ALMEIDA  JUNIOR 
CNPJ: 13.922.868/0001-90  

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 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é valida 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 á 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 à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente  corn  base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 19:21:56 do dia 21/01/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida ate 20/07/2019. 
Código de controle da certidão: FC12.620C.BB40.F949 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS ii.i  i, 	FM 

st 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 7  

04/07/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATE: 
02/10/2019 

NOME: PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA JUNIORME 

CNPJ/CPF: 13.922.868/0001-90 

LOGRADOURO RUA  ACACIA  DE PAULA NÚMERO: 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CANDIDA CAMARA CEP: 39401037 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: MONTES CLAROS UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ayao 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estivel e de escritura pública de 
doação de bens imóveis t  esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.9131/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO  PTA  DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais na  Internet:  http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000342975863 

o 
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Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Secretaria de Finanças 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DÉBITOS 
116340 I 2019 

NOME OU RAZÃO SOCLUL 

uN 
4\i'm 	• 

4b 

PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  

ENDEREÇO COMPLETO  

ACACIA  DE PAULA 313, 	SALA:01 - CEP: 39.40, CANDIDA CAMARA 
MONTES CLAROS- MG - CEP: 	39401037 

CPF/CNPJ 	 COD.  CONTRIBUINTE 

13.922.868/0001-90 186996 

Consultando nossos arquivos constatamos que NADA CONSTA nesta PREFEITURA em 
nome do contribuinte acima citado, e até a presente data, referente a débitos vencidos relativos a 
Impostos e Taxas, sob qualquer titulo. 

Quanto a esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ficam ressalvados, entretanto, 
eventuais direitos de a Fazenda Pública do Municipio de Montes Claros lançar e cobrar débitos que 
venham a ser apurados. 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESSA CERTIDÃO 

LICITAQAO/CONCORRENCIA/FINANC 

OBSERVAÇÕES 
ESTA CERTIDÃO NÃO TEM VALIDADE PARA Ell.EITOS DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL E 
PARA FINS DE INVENTARI 0, HAJA VISTA QUE TAIS FINALIDADES  SAO  A libSTADAS EM 
DocumENTos PRÓPRIOS. 

DATA DE EMISSÃO 	 DATA DE VALIDADE 

05/07/2019 04/08/2019 

QUALQUER RASURA INVÁLIDA A CERTIDÃO 
Esse 	documento 	foi 	impresso 	via  Internet.  Para 	testar sua 	autenticidade 	acesse 
www.montesclaros.mg.gov.hr,  clique  em IPTL-  ONLINE,  na opção Autentica Certidão e 
digite as informações solicitadas. 
Código Autenticidade: 	87571499087571 



0. 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	13.922.868/0001-90 

Razão SOCial:PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  

Endereço: 	R  ACACIA  DE PAULA 313 SALA 01 / CANDIDA CAMARA / MONTES CLAROS 
/ MG / 39401-037 

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 Servico - 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:19/06/2019 a 18/07/2019  

Certificação Número: 2019061903520025206770 

Informação obtida em 04/07/2019 07:49:04 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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•PODER LUDILORLRIO 
Ti! IÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  

Nome: PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.922.868/0001-90 

Certidão n°: 175192330/2019 
Expedição: 04/07/2019, As 08:00:45 
Validade: 30/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PAULO CESAR GONCALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  
(MmaRn E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

13.922.868/0001-90, NÃO 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 ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias 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 A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N: 203-201  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA E A 
EMPRESA PAULO CESAR GONÇALVES 
DE ALMEIDA  JUNIOR  -ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,  corn  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, neste ato representado pelo Sr. Marcelo 

41110 	de Souza Ernerenciano, brasileiro, casado, medico, AG 9.129.078-28 SSP/BA e CPF 
021.272.047-35, residente e domiciliado nesta Cidade de Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PAULO CESAR GONÇALVES 
DE ALMEIDA  JUNIOR  - ME, inscrita no CNPJ sob n° 13.922.868/0001-90, com 
endereço situado na Rua  Acacia  de Paula, 313, Candida  Camara,  Montes Claros, neste ato 
representado pelo(a) Sr. Paulo  Cesar  Gonçalves de Almeida  Junior,  portador do RU MG-
8.981.017, inscrito no CPF sob o n° 058.938.006-08, tendo em vista o que consta no 
Processo Licitalório n.° 110-2017 e em observância is disposições da Lei n.° 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente da licitação Pregão Presencial n.° 040-2017, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

DO PROCESSO LICITATORIO 

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato 
para os Serviços de assessoria de comunicação do Gabinete do Prefeito, produção de 
textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de eventos promovidos pelo município 

• para o Município de Cocos - Bahia, o qual justificu-se a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.° 040-2017, que se regerá pelas clausulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - 013,TETO 

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de 
Serviços de assessoria de comunicação do Gabinete do Prefeito, produção de textos, 
fotografias, edição de  videos  na cobertura de eventos promovidos pelo município para o 
Município de Cocos - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão Presencial 
n.° 040-2017, identificada no preâmbulo acima, e a. proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

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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1.3. Objeto da contratação: 

 ; 
• Tátal...  item  

Serviços de assessoria de comunicação 
do Gabinete do Prefeito, produção de 
textos, fotografias, edição de  videos  na 
cobertura de eventos promovidos pelo 
município para o Município de Cocos - 
Bahia SV 12 6.170,00 74.040,00  

;!14O4OOO  

CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
00 

1.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com inicio a partir de 
sua assinatura. 

1.1.1. 0 contrato poderá ser prorrogado em conformidade  corn  as disposições da Lei n.° 
8.666/1993, por tratar-se de serviços  continuos.  

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 

03.01 - 0 fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de 
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/93 e 
alterações. 

§ 1° - O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior  sent  atendido de 
acordo com as necessidades do CONTRATANTE. 

§ 20 - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela 

e. 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. 	 • 

§ 30  - 0 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do \ 
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato. 	 , 

CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 	 NJ  

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

02.01.000- GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2.003-Manutenção do Gabinete do Prefeito; 
Fonte 00 
3.3.90.39.00.00 — Outros Serviços Terceiros Pessoas Jurídicas 

CLAUSULA QUINTA - PREÇO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
CNN'  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludido 
Cláusula Primeira, conforme abaixo: 

0 valor total em R$ 74.040,00 (setenta e quatro mil quarenta reais); 

§1° - Nos valores acima estão incluidas todas as despesas  ordinaries  diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdencitnios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

§2° - O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto 
da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de 
cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato; 

§3° - 0 valor do contrato estabelecido nesta clausula  sera  classificado como: 60% 
que corresponde a prestação de serviço e  sera  classificado como pessoal; e 40% que 
correspondente a material de consumo 

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

06.01 - 0 prazo para pagamento da CONTRATADA é de ate 30 (trinta) dias ateis, do mas 
subseqüente ao vencido, em conformidade com os fornecimentos auferidos mensalmente, 
conforme solicitações das Secretarias dos serviços. 

§ 10 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da  Nola  Fiscal, o 
documento  sera  devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualização do valor contratual. 

§ 20 - A Contratada deverá apresentar o Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou a 
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, este ultimo, caso a empresa Contratada 

..• 

	

	tenha a sede da empresa em Município que tenha instituí do a Nota Fiscal Eletrônica para 
prestação de serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 - Este Contrato terá validade de 12 mesas a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do inciso  IT, art.  57 da Lei n.° 8.666 de 1993, por tratar-se de 
serviços  continuos.  

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação 
legal, obriga-se a: 

a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a 
execução dos serviços inclusive despesas  corn  transporte e os compromissos 
contraídos  corn  terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos 
encargos trabalbietas, previdenciatios, fiscais, securitarios, comerciais e outros 

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



' 	. 

latiscio chi gioBin 	..... 

MUNICÍPIO DE COCOS  
COOS  

GOVERNO  MUNICIPAL 
rerust7r:EW:lç,4;:.,  :;*  

afins, a ele  nib  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, negligênc14  
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretarnente,\ • 
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa ' 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, objeto deste 
contrato; 

d) recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da 
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; 

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

g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar, 
mandar fazer  on  desfazer quaisquer servigo 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações  confides  neste contrato por determinação 
legal, a obriga-se a: 

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

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

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

CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
CNN  n.0  14.222.012/0001-75 	Telefone: (77) 3489.1041 
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10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas comidas no presen 
contrato sujeitara a CONTRATADA  its  sanções prevista na Lei Federal n.° 8.666/9 
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

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

§ 2° - A multa  sera  graduada de acordo com a gravidade da inflação, nos seguintes 
limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do fornecimento não realizado; 

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

§ 30  - 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos 
fornecimentos, realizado  corn  atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, 
eventualmente existentes, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 4° - As multas previstas nesta clausula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximira a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REsaisÃo 

11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão,  corn  as (--„,, 
conseqüências contratuais e as prevista ria Lei rt.° 8666/93. 	. 

§ 10 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente 
1111 	Contrato, nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei n.° 8.666/93. 	 \\%) 

§ 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. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTE 

12.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quarta poderão ser reajustados na mesma 
proporção e índice utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, 
garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações 
e contratos administrativos, bem como nos disposições da Agencia Nacional do Petróleo - 
AN?.  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS 
FORNECIMENTOS E FISCALIZAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
CNN  n.°14.222.012/0001-75 	Telefone: (77) 3489.1041 
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13.01 - 0 regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
serviços e materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são 
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 	 cku  

ice  Ns  
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES  

\-- 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES 

15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ao pela disciplina do  art.  65 da Lei n.° 

4/14. 	
8.666, de 1993. 

§1 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

§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. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

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

CLAUSULA DECTMA SÉTIMA - FORO 

14.01 - E 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. 

17.01 - O foro para dirimir questões  relatives  ao presente contrato  sera  o do Municipio de 
Cocos - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
17.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 
(três) vias de igual teor, para um s6 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 ctpipñr e fazer  Gump  o que ora é 
pactuado, em todas suas  old 	e condições. 

1 
10 de Julh de i017. 

Marcelo de Sai 	merenciano 	Paulo 	Gonçalves De Ajhneida  Junior  — 

	

Prefeito nicipal 	 ME 

	

Município de Cocos 	 C J sob n.° 13.922.868/0001-90 
CNPJ n.° 14 2.012/0001-75 	 CONTRATADO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.°  14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.; 041 
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10  TERMO ADITIVO N°  1:-'1918, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOI N° 
203-2017 - viNcuLA 	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110-2017, przaavg....(7.... 
PRESENCIAL N° 

.17,1CIPIO DE COCOS 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR GONÇALVES DE 
ALMEIDA  JUNIOR-ME. 

• O MUNICÍPIO DE COCO-BA, pessoa jurldica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n° 14.222.012/0901-75, cor cede na Rua Presidente Juscelino, 115, centro, Cocos - 
Be, neste ato represealpdr) 	PiJeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 
médico, portador do RG ' 129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e 
domiciliado nesta cidride 	lcos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro 
lado, a empresa 13/1 	 9 r,ONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica 
de direito privado,  in- 	lr-J sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida à Rua Acácia 
de Paula, n° 31, , 	'a Câmara, Montes Claros-MG, doravante denominada 
CONTRATADA; acorr'-• 	stam firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
ao contrato n°  202 	itarlo de 10 de julho de 2017, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 11 	 nresencial n°040-2017, nos termos da Lei 8.666, de 21 
de junho de 199:1, 	 e legislações pertinentes definidoras dos direitos, 
obrigações e respor - 	 .-artes. 

CLAUSULA PRIME; A 

• 0 presente Termo 
CLAUSULA 
inicialmente  control:  

n core objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
' 

	

	-1A cio contrato n.° 203-2017, mantendo-se o valor 
- (3 abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGt.r —r - 	-0 DO CONTRATO 

0 prazo de vigênr' 
	

r.° 203-2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA,  ten 	 )jcto a prestação de serviços de assessoria de comunicação 
do Gabinete do Pr 
	 textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de 

eventos promovid. 	 Cocos-BA, passará a viger a partir do dia 11 de julho  
de 2018 com térrni. 	 all  de julho de 2019. 

CLAUSULA TERC: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Cer 	 o 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 • 	3489.1041 
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Estado da  IF  Nhia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO  PAWING! FIG:".,  

-  

Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 70.040,00 (setenta mil e q 
reais). 

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista a necessidade 
de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A continuidade na 
prestação dos serviços já contratados minimizaria cuato, vez que nossos servidores já estão 
familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando adaptações que poderiam nos 
gerar custos e também permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica 
em mudanças estruturais. • 	CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

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

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
00 — Fonte 

CLAUSULA 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 aba!xo assinadas. 

Cocos-Ba, 10 de julho de 2018.  

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



Estada da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
NUN  CIPAI 

ZtAile>"4.11tgaiFt/ , 
TERMO ADITIVO N° 113-2018 AO CONTRATO  OE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nei  

203-2017 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 110-2017, PREGÃO 
PRESENCIAL N°040-2017 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÉNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 	MUNICIPICi DE 

' COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR GONÇALVES DE 
ALMEIDA JLÍNIOR-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa  ¡undies  de direito publico  !Memo,  Inscrita no  CNN  
sob o n° 14.222.012/0001-75, com sede na Rua  Presidents  Juscelino, 115, centro, Cocos - 

• Ba, neste ato representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenclano, brasileiro, casado, 
medico, portador do RG n° 9.129.078-28 SSP-BA s, CPF  if  021272.047-35,  residents  e 
domiciliado nesta cidade  di  cocos-0a, doravante denoMinado CONTRATANTE; e, do outro  
lade  a empresa PAULO CÉSAR GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR.ME, pessoa juridica 
de direito prIvado, Inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida à Rua  Acacia  
de Paula,  if  313, Cândida Carnara, • Montes Claros MG doravante denominada 
CONTRATADk acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
ao contrato n° 203-2017, datado de 10 de julho de 2017; vinculado ao Processo 
Administrativo  if  110-201? Pregão Presencial n° 040-2017, nos termos da Lei 5,666, de 21 
de junho de 1993,. suas alterações a legislações pertinentes definidoras clOs direitos, 
obrigaçães e responsabilidades das  parks*. 	 • . 

CLAUSULA PRIMEIRA po OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem Como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na' 
CLAUSULA SEGUNDA — VIGÉNCIA do contrato n.° 201-2017, mantendo se o valor 
inicialmente contratado, pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA— DO PRAZO DO CONTRATO 

'0 Prazo de Agenda do Contrato n.° 203-2017, celebrado entre o CONTRATANTE 0  a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços de assessoria de comunicação - 
d6 Gabinete do 'Prefeitti, produção de textos,.fotogratios, edição de  videos  na cobertura de 
eventos promovidos pelo Munlcipió de Cocos-BA, passara a viger a partir de dia 11 de julho 
de 201$ com termino previsto pare a dia 11 de julho de 2019 

• 
ÇLÃUSU  LA  TERCEIRA —Do VALOR 

Rua Presidenteluscelino, 115, 'Centro, Cocos: Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222,012/0901,75 	Teleione. (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO  DC  COCOS 
• .eo 
• . 4.707661WeS..;;Cri4. 

. 	, 
Fica mantido o valor originalmente CentratedO, qual seja R$ 70.040,00 (setenta mil e quarenta  
reels). 	• 

CLAUSULA DUARTA.—  OA  MOTIVAÇÃO 

. A prorrogação da contratação acima mencionada itiluatiftcável tendo em vista a necessidade • 
de registro e divulgação das ações deeenvolvIdaa pela adminittraçãO. A continuidade  pa  
prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, Vez que nossos servidores Já estão 
familladzados• com a forma  di  trabalho de contratada, evitando adaptações que pocieriam nos  
parer  custos e também  permits  a contInUldader sem tumulto dos seniiços, porque  nag  Implica • ' 
em mudanças estruturais._ 	• 	 ' 	' • • 

, 	. • 
causuLA ouiNtA —DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA • . 	• 	 • 

O  

• . 

presente aditivo fundarnerita-se no  Art  57; II da Lei n° 8.606/93. . 

As despesas decorrentes destp•TernictAditivq  tomato  por conta da e dotaçõet orçamentarias • 
consignadas na peça orçamentária envvigor e  ;fir  correspondentes  ace  exercidos 

• spgUintes, a saber 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 	, 
04.122.0102003 — Manutenção do Gabinete de Profane 
32.9.0.39.00.00.— Outros Serviços de Terceiros —  Passim  Jurldica . 	 . 
ob  Fame.  

CLAUSULA 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 Conti:Elaml em duas  vies  de •  
WWI  teor e fonria,  torn  as testemunhei também abaixo seal:lade& . 

Cocos-Ba. 1.0 de julho de 2018. 

MUNICE210 DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/000145 

CONTRATANTE 

PAULO CESAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME  
°NM  13.922.868/0001-90 

CONTRATAVA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centra Cocos, Bahia, CEP 47660-000  
CNN.  n° 14 22Z012/0001-75 	Telefone (77) 3489 1041 

nab. 

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: XZWT4VVKDIEJGYOFGWVVYWOW 

. Esta edição encontra-se nó  site  www.cPcos.6a;io.orgbr em servidor certificado ICP4fitASIL  



Estado da Bahia 

COCOS 
GOVERNO MUNICPA1.7 
71;;;r7Cir-t4teinn-gv:43,  

1° TERMO ADITIVO 4  "018, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE sERvigglis N° 
203-2017 - VINCUI .  !TT 	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110-2017, P 
PRESENCIAL N°040-' . 

"IriPIO DE COCOS 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR GONÇALVES DE 
ALMEIDA  JUNIOR-ME. 

• O MUNICÍPIO DE DOCC-:-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n° 14.222.012/030 1 -75, coo- cede na Rua Presidente Juscelino, 115, centro, Cocos - 
Ba, neste ato representr 	i:. [eito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 
médico, portador do RG • 	129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e 
domiciliado nesta Cidade rn C.ncos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro 
lado, a empresa Pt • ' 	 ONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica 
de direito privado,  in- 	Jr,:  sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida A Rua Acácia 
de Paula, n° 31: , 	a  Camara,  Montes Claros-MG. doravante denominada 
CONTRATADA acor(H 	.stam firmara presente TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO 
ao contrato n° 	 itpelo de 10 de julho de 2017, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 11 	 -resencial n° 040-2017, nos termos da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993 	 e legislações pertinentes definidoras dos direitos, 
obrigações e respor 	 • a  rtes.  

CLAUSULA PRIME: 
	

!ry) 

Rua Presidente Juscelino, 115,  Con' 	" 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 

como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
do contrato n.° 203-2017, mantendo-se o valor 

o abaixo especificada. 

- 	- 0 DO CONTRATO 

• -.° 203-2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a  
'Iota  a prestação de serviços de assessoria de comunicação 

textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de 
Cocos-BA, passara a viger a partir do dia 11 de julho 

3 11 de julho de 2019. 

ri  47.680-000 
'0 3489.1041 

40 	0 presente Termo •P 
CLAUSULA 
inicialmente contra': 

CLAUSULA SEGLP:' 

0 prazo de vigbri". " 
CONTRATADA,  ten  
do Gabinete do Pr 
eventos promovid: 
de 2018 com térmi 

CLAUSULA TERC 



Cocos-Ba, 10 de julho de 2018. 

MUNICÍPI 
CNPJ: 14. 

CO 

PAULO ãÉSAR GONÇALVES E ALMEIDA JÚNIOR-ME 
1 	CNPJ: 13.922. 68/0001-90 

CONTRA ADA 

I .cr)elISC"  
J1" 

Estado da 

MUNICIPIO DE COCOS 	COCOS 
GOVERNO MUMICIPkt 
7,;T,U!i;;;A:•Ikt,;-*  

144'  
Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 70.040,00 (setenta mil e q  
reels).  

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada 6 justificável tendo em vista a necessidade 
de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A continuidade na 
prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores ia estão 
familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando adaptações que poderiam nos 
gerar custos e também permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica 
em mudanças estruturais. • 	CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

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

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
00 — Fonte 

CLAUSULA 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. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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1°  Talmo  ADITIVO N' 113-2018, AO CONTRATO  OE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
203-2017 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 	110-2017, PREGÃO 
PRESENCIAL N° 040-2017. 

• PRORROGAÇÃO 	DA • 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 	MUNICÍPIO: DE 

• COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR • GONÇALVES DE 
ALMEIDA JONIOR-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA pessoa juridica de direito pUblico interno, inscrito no CNPJ 
sob o n° 14.222.012/0001-75, com sede na Rua  Presidents)  Juscallno, 115. ceptro, Cocos - • 
Ba neste ato representado pelo Prefalto, Marcelo de Souza Emerenclano, 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 CONTRATANTE; e, do  petit;  
lado, a empresa PAULO CESAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR  ME, pessba juridica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida 2 Rua  Acacia  , 
de Paula, n° 313, Cândida  Camara,  Montes Cie:Os-MG, doravante denominada 
CONTRATADA; acordam e ajustam firmar 12 presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
ao contrato n° 203-2017, datado de 10 de julho de 2017, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 1104017, Pregão Presencial n° 0404017, nos termos da Lei 8668, de 21 
de junho de 1993, suas alterações e legIslaçõei pertinentes definidoras dos direitos; 
obrigações e responsabilidades das partea. 

CLAUSULA PRIMEIRA Do OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado .na 
CLAUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA do contrato n.° 201-2017, mantendo-se o valor 
inicialmente contratado, pela motivação abaixo especificada, 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

'0 prazo de vigência do Contrato n.° 2034017, celebrado entre o CONTRATANTE e a , 
CONTRATADA, tendo como objeto a Prestação de serviços de assessolia . de comunicação 
do Gabinete do  Pretend,  produção de textos, fotografias edição de  videos  na cobertura de 
eventos promovidos pelo.MunicIpio de Cocos BA, passará a viger a partir do dia 11 de Julho 

. 	de 201$  cam  término previsto para o dia 11 de Julho de 2019. 	 • 	• 
• 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Rua Presidente hiscellna, 115, 'Centro, Cocos: Bahia, CEP 47.680-000 	• 
CNPJ A.° 14.222.012/0001-75 	Telefone: (77) 3489:1041 
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Fica mantido o valor originalmente Contratado, qual seja R$ *0.040,00 (setenta mil e quarenta 

CLAUSULA QUARTA DA MOTIVAÇÃO 

. A prorrogação da contratação acima menclonada é justificável tendo rim vista ar necessidade 
der registro e divulgação das ações desenvolvidas pela adminittraçãO. A continuidade na 
prestação dos serviços lã contratados minimizaria custio, Vez que nossos servidores fri.estão 
familiarizados -com a forma  di  trabalho da contratada evitando adaptações  qua  podariam nos 
gerar oustoie também permite a continuidade sem tumulto dos serviços porque não implIce. 

. em mudanças estruturals.. 
• . 

CLAUSULA QUINTA— DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
• 

0  presents  aditivo fUndamenta-se rio  Art.  57, II da Lei n° 8.666/93.. , . 	. 

As despesas decorrentes (testa Termo Aditivo correrão por Conte dais dotações Orçamentarlas 
consignadas na peça orçamentaria em Vigor, e nas correspondentes aos. exercicios 

• apguintes, a Saber 	 • 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0102003 — Manutenção do Gabinete de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurldica 
00- Ponta.. 

CLAUSULA SEXTA DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais clausulas e condições do contrato que não foram objetõ. deste  
oddly°. Maim  contratados firmam este  instrument)  de alteração contratual em duas vias de 
igual teor e forma tom as testemunhas também abaixo assinadas. 

Cocos-Ba, 10 de Nino de 201$. 

MUNICIPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/000145 

CONTRATANTE 

PAULO CESAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME 
CNPJ 13.922.5611/0001-90 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia; CEP 47.680-000  
CNN  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489 1041 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA 

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

0 presente termo tem por objeto a prorrogação contratual de prestação de 

serviços de assessoria de comunicação do Gabinete do Prefeito, produção de textos, 

fotografias, edição de  videos  na cobertura de eventos promovidos pelo Município de 

Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista a 

necessidade de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A 

continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos 

servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando 

adaptações que poderiam nos gerar custos e também permite a continuidade sem 

tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais. 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. 

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 

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

ser formalizada antes da extinção da vigência contratual inicial. 

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

Cocos — BA, 08 de julho de 2019. 

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 à despesa solicitada, na 
hipótese de eventual prorrogação do contrato n° 203-2017. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos 
autos A 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° 203-2017, consoante o 
requerimento do Secretário Municipal de Administração e da declaração da 
empresa PAULO CESAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, 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, 09 de julho de 2019. 

Warceto te Souz Emerenciano 
'Prefeito unicipd 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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Cocos — Bahia, 09 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° 203-2017 

até o dia 11 de julho de 2020, informo a existência de previsão, devendo a 

mesma correr a seguinte dotação: 

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
00— Fonte 

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

Atenciosamente, 

Raimundo A i Rocha Alves 

Co tador 

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 DA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 	DE 	ASSESSORIA 	DE 
COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.  

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

DA INTRODUÇÃO 

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

prorrogação da contratação celebrada com a empresa PAULO CÉSAR GONÇALVES DE 

ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

13.922.868/0001-90, estabelecida à Rua  Acacia  de Paula, n°313, Cândida  Camara,  Montes 

Claros-MG, 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 

conceituaçâo 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 a 

necessidade de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A 

continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos 

servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando 

adaptações que poderiam nos gerar custos e também permite a continuidade sem tumulto 

dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais. 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 passível 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 à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto 
relativos: 

ii  — à prestação de serviços a serem 
executados de forma continua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas a obtenção de pregos e 
condições mais vantajosos para a administração, 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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limitada a sessenta meses (Redação dada pela Lei 
n°9.648, de 1998)" 

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 às 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 publicas e um gasto 

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

licitatorio. 

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. 

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 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 
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- 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, 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, 10 de julho 2019.  

Carlo ony se Oli 
	

e 
Assessor Ju Id 

 
co 

OAB-B 782 
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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, II, da Lei n°. 8666/93, AUTORIZA a prorrogação do 

contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação do Gabinete do Prefeito, 

produção de textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de eventos promovidos 

pelo Município de Cocos-BA, firmado com a empresa PAULO CÉSAR 

GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida à Rua  Acacia  de Paula, n° 

313, Cândida Câmara, Montes Claros-MG. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 10 de julho de 2019.  

Nara& ck So a Emerenciano 
erefei afunicipat 
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2° TERMO ADITIVO N° 204-2019, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
203-2017 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110-2017, PREGÃO 
PRESENCIAL N°040-2017. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR GONÇALVES DE 
ALMEIDA JÚNIOR-ME. 

0 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, 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 PAULO CÉSAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida A Rua  Acacia  
de Paula, n° 313, Cândida Câmara, Montes Claros-MG, doravante denominada 
CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
ao contrato n° 203-2017, datado de 10 de julho de 2017, vinculado ao Processo  

(le  Administrativo n° 110-2017, Pregão Presencial n°040-2017, nos termos da Lei 8.666, 	21 
de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos d reitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
CLAUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA do contrato n.° 203-2017, mantendo-se o valor 
inicialmente contratado, pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

0 prazo de vigência do contrato n.°  203-2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços de assessoria de comunicação 
do Gabinete do Prefeito, produção de textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de 
eventos promovidos pelo Município de Cocos-BA, passara a viger a partir do dia 12 de julho 
de 2019 com término previsto para o dia 11 de julho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

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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Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 70.040,00 (setenta mil e quarenta 
reais). 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista a necessidade 
de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A continuidade na 
prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão 
familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando adaptações que poderiam nos 
gerar custos e também permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica 
em mudanças estruturais. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

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

02.01.000 — GABINETE DO PREFEITO 
04.122.010.2003 — Manutenção do Gabinete de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
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, 10 de julho de 2019. 
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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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SEXTA•FEIRA, 12 DE JULHO DE 2019 

2° TERMO ADITIVO N° 204-2019, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
203-2017 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110-2017, PREGÃO 
PRESENCIAL N°040-2017. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA PAULO 
CÉSAR GONÇALVES DE 
ALMEIDA  JUNIOR-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n° 14.222.012/0001-75,  corn  sede na Rua Presidente Juscelino, 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 PAULO CÉSAR GONÇALVES DE ALMEIDA  JUNIOR-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 13.922.868/0001-90, estabelecida à Rua  Acacia  
de Paula, n° 313, Cândida Câmara, Montes Claros-MG, doravante denominada 
CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
ao contrato n° 203-2017, datado de 10 de julho de 2017, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 110-2017, Pregão Presencial n°040-2017, 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 — VIGÊNCIA do contrato n.° 203-2017, mantendo-se o valor 
inicialmente contratado, pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 203-2017, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços de assessoria de comunicação 
do Gabinete do Prefeito, produção de textos, fotografias, edição de  videos  na cobertura de 
eventos promovidos pelo Município de Cocos-BA, passará a viger a partir do dia 12 de julho 
de 2019 com término previsto para o dia 11 de julho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

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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Fica mantido o valor originalmente contratado, qual seja R$ 70.040,00 (setenta mil e quarenta 
reais). 

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista a necessidade 
de registro e divulgação das ações desenvolvidas pela administração. A continuidade na 
prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão 
familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando adaptações que poderiam nos 
gerar custos e também permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica 
em mudanças estruturais. 

CLAUSULA QUINTA— DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentarias 
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 de Prefeito 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
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, 10 de julho de 2019. 

MUNICÍPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

PAULO CÉSAR GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR-ME 
CNPJ: 13.922.868/0001-90 

CONTRATADA 

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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