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.AMA 

Cocos - BA, 08 de julho de 2019. 

Exe. Sr. 
Prefeito Municipal de Cocos - Bahia, 
Sr. Marcelo de Souza Emerenciano. 

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 10  Termo Aditivo ao 
Contrato n°119-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente, cumpre reiterar que para atender as necessidades da Administração foi 
necessária a deflagração de processo de lnexigibilidade de Licitação n° 016-2018, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços  medicos  para 
atendimento em regime de plantão no Hospital Municipal São Sebastião, na sede do 
Município de Cocos-BA. 

Em 26 de julho 2018, o Município de Cocos - Bahia celebrou contrato com a empresa  
LOCK)  LACERDA DE MOURA-ME, pelo valor global de R$ 87.000,00 (oitenta e sete 
mil reais), com vigência de 12 meses a partir da assinatura do contrato, conforme 
CLAUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA. 

Desde a assinatura do contrato ate a presente data, a contratada tem prestado um 
serviço eficiente, cumprindo com todas as obrigações pactuadas. 

No entanto, considerando que para a melhor execução dos serviços faz-se necessário 
um acréscimo de 25 °A (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente contratado para 
viabilizar a continuidade da execução, conforme previsto inciso I, alíneas a e b, do  art.  
65, § 10, da Lei Federal n° 8.666/93, para que sofram prejuízos no exercício de suas 
atividades. 

Desta forma, visando à continuidade dos serviços, cuja eficiência e aprovação são 
cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado vem requer a V.Exa. 
autorização para celebrar o 10  Talmo  Aditivo do, contrato n° 119-2018, para 
acrescentar o valor de R$ 21.750,00 (vinto e  urn  mil, setecentos e cinquenta reais) 
ao valor inicialmente contratado, consubstanciado razão de interesse público 
relevante. 

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

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

CI 	minguet de .iouza  
rio  Municipal de Sa'çde 

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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CONTRATO DE.  ORiSTERCÃO. 
DE 	SERVIÇOS '> *LIE ENTRE • . SI.: 
'CELEBRAM O MPNI•Cifilp DE COCOS 
BAHIA :E-ENIPRESA, WC10-1.1thttERDA • 
DENtotiRA;fi/lE. 	' 	' • • 
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O muNi0Fla 	 piddle-1' de 'direito lipbileo interno,  eon,  Sede na Rua 
:••PreSidenteJoSeefirio,145,,Centro;.CoeoS;:ptido  :dip-Bahia .; CEP 47.040-000; registrado no CNPJ 

stficie)-rt.2".i.4.2241.2/04-7$,..atrae0S•dd.FUNDP'MUNIC(PAL PE SAI3PC.,..InseritO.no:CNP.tadb 
.0.  n2  iis.9.$.3.:872f0001-51, niate - ato:;legafinente :representada pelo Secretário Municrpai de-, 
[Satide, Ertiewion POminglies de SdOta, brasileiro, casado, portador da Carteira ele Identidade. • 

	

" 	 . 	. 
PP-09007788-37--e CPF 015;Pa4.765‘77; •iteSidente e domiciliado em 	47.68o7l000; • . 	: 	• 	. 	:• 	 .• 	. 	 . 	. 	• 	, 

. , doravante 4.060min4da C.PNTitAt.ANIE,,  0. .do : outro 1006 a . empresa...  Wog  :UwERDA DE 
.1,40URMOE,'"regisindaho CORI-adb.O•in.2  IE.7.i746a/600.146;.Situada"a Ruo pstUr,scie Abreu, . • 	• •, 	 . 	• . 	" 	. 	• . 	 • 
n9 a; centro, Cocos-BA, egF 47,6804000;::repre.teMada neste ato }leis Sr. Lúcio Lacerda de 
11.1otira,- Inscrito no CRNi-BA:SOb o 1t2.2-5:338tEA; portador  des  CPF n/.2.653.399,0.75481,e.RG n.2 . 

- ' 1.54681871:: ssRt.0',..iesSeute. e domiciliado à tie Castor de Abrett&-rigTzk cehtro, ec3cos7SA, ' 
• CEP • -47.6.ao-04 riette' ato dendtninada.  Ctids1TR4TAI*: tendo  am:  vista .o,•.:que:eonste no 

	

. 	• 	 • 
,•firodeSSo  Administrativo n,2, 13942017, e  en  observância às disposições da Lei n.2 .8,666, de 21. 

.' de junbO-de!.1903'.e-suas ialteraVieS,- reseibierd, celebrar o presente Termo de Contrato,: 
decorrente dainexigifijfidide de:-LIcitaeler n.° 016-2018, publicada em 26/07/2018, vinculada uo. 

•••'::pecientiotitento.ri.t dRirzázi; mediante as OlaoStilaS. e  con  clleileSia seguir ehtinefidaS. 
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/5.5 partes acima Igeni-ifi:69dOÉ:007,.enttesi, JuÔOtet.ocdrrodo o  piton*  . 	. 	. 	. 	, 
serviços rhécfiàqi Fbm.atericirmento em.  /*girlie  defikintact 	Hospital Municipal  spa  Sebaltidó 
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Og.:•.iitle do Município de cocos 	 atendimento ddi• demandas da Secretario • 

:Myittcfpat de' Saúde, is  quo!  Justifica-se 'o Processo :de 	 ele-atiiardo n.:.° 616,2018 •:. . 	. . 	,. 
. 	iOnsubsiongaido no Ciedentiumento n.9 001•‘2.07, que se: regerá pelas cláásolái:Seguintes. e 

' pelas âondig  fig.  descritas .pr.es  . 	• ; 	; . 	. 	. 	, 	• 

• •.qAgstAR   PRIMERS  tio.OBJETC),..'" " 

finalidade .a.‘40..contratti é garantir:aOs,milnielpes,.nis corielkags•OSpecificadaneste 
•IPSt,renen;t0, porintermédio da-ppt.sda:  juddiper na pr.eStagfió .de  serviços -  -medicos  xorri 
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• ateridiminto..ern regime de Planit nti•Flospltal;•MOniçipal São Sebaifiáo na sage do Município 
-Cocos Bahia.."..;•• . :E 	 •. 

CLÁUSULA SEGUNDA  ÓA 	AO l‘libég:sio .1)E CRECtitáSii4g.  

•: 2.1. 	auk'  instrumento esta vintúltdo. aO, Processo de ineligibilidadi de Licitação n . 016-:, 
•:,•201.8,tiomniOgari0 Otri "26 de julho20181'. 	• ' 	• 	• 	• 	• '" 

,• 	,• 
CLÁUSULA TERCEIRA ..bo:ObrupArtiihrrati.GAX 

,I.;A-prOsente: contratação fu.Odartieht*SO.  no Lei n.!:8.9703..qp0..:i..•:001g2 dre.  pefe$a do 
...:9totemNion: ConStit*iti Feder* no oaput.'do  art:  6a;:iritii0E:v.11 do  art.  • 30; Inciso  Ii  do  art..  23; 
...:Ijout do  art.  196 -et caput'site art. 197; §1U .do artl 2.9§j na lei fedel:aln.S0.660/19.9.4:'nó Oaptit: ' 

do  art. 	e na Lei Eederai 	8080/1:994 no caput dO  art.  72,  a:-  Spas  'alterações; na  Le  • 
torkiplepientar.  n.4 1.224/2006 .:O.1.1.altaitketei da  Le)  . COrtmiletnentar.: rt.§ ..24//2014; Lei 

.:E Complementar n.2. 1 ./101.5; A subsidiariamente 6,LeLn.l? 4.666/1493; t.tgit.f  .COmO. à fegislaao 

• 

iiAbsbbkQUARTA?; DO REGIME DE EXECUÇÃO:  

• A.  prestariáb.d.cks.servly's sera :034i*  poi  Instaligies do CCINTRATANTE;:no:tiospital,-. 
• ' MlinitiPaiS56-Sabastlio; na sede 80:Mtiiiiditio, de COOOS Bahia: • 	' • 	• 	•, • 

9iSarStiçOS,,objeto "do',  presente contrato,  sear'  prestados- pessoalniebte:pdr parte do 
prtifIstional.:PrOpfleario:da ernpretibra:COSTRATAD.A. 

o controle do presente instrumento serao aValiadds pelo CONTRATANTE, 
-:i!itgdytantw.,:t upervIsão direth ou. inditeta. tdos procedimeOtoi realitadOS:- •  através do 

comparecimento petiOPíto/Afirri:di.àxirntriat:a:stodirnentagia dos 06Se:rite—i1 • 

: 
CONTRATADA44. A .. . • se Pb1g4::  4 [.ftirpeçar, quando solicifact6;.pplo,y1CONTRAIANTE, 

documentos médico-legais, Justificativas.: pare', exames 	 •OUtiosl. documentos. 	. • 
pertinentes segundo as normas doregularnent.45O vigentes. . 	• 	' 	• 

..„ 	 ..  

• ,e-lStiiivlOs.nOotobertoS:pajO Município; nát.1 Se iticitiern bkisresérite-tOntrataçãO.E , 

Caso ODS-odor, 	COVTRATADA orsirigarte ..3 adVettir . O'.:-tractente' 	seu . 	 . . 	 . 	 . 
• „responsável  ' de  'qua.  suportará - .'ds pagamentos : .decorrentes dO exame, 

eprotedlniortik.rriatétliiiefins:: . . 	• • • 

• A exectitao deste oóntratri'deVeri ter acompanhada e 	Our  otn.rePreientante 	. . 	. 	.„ 	. 

	

••• do toN1:13ATANTC.Oesig44d6:0414 Secretaria Municipal de Saóde. 	' 	• 	- 

:".„ NSedretaria.fgitirildpal.  de Saddepôssuirio poder 'rIe.;vistoriar;.4e forma Irrestrita, 'toda a•E  
•docluir ent-456-ricis.olt5gléi  di),  munkipe,  born-  corno a dopumentiriátt contábil e fiscal Pertinente 
• a, este contrato. : 	. • 	.. 	• • -• 	 . . ,• 	• 

Rua Presiderite hicelino,.11.5, Centro, COcOs: Bahia; CEP 47.6e.o:otio 
041'..1n.'144220.12/0061-75: 	Telefone (77) 3409.1041 
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CLÁUSULA QUINTA DOS PREÇOS E.S.S.019111056,DE PAGAMENTO 

A . CONTRATANTE.pagbet..a....ctiNtRAtA&A; pare o presente contrato, 	Importância • 
. 	 , 	 . 	 . 	 , 	 . 

•• mensal: estimada em P1,5:7.250,POÁtet0 	 cinquenta reais), q Ue pqrfaz'pvalcirtotat 
. estimado em R$ 87.000,00 (cdtenta'e  Site  Mil 	•• 	•:" 	• 	" 	..• • ' 

	

••• 	. 	, 	. 	 • 	. 	, • 	. 	. 	. 
• 5.14-0.'siiiii*.dc$:•ccitittato:eixaliètici46., riSti.tclauSüla Sere élksiflCid.0.-cOrno:-. 6056,  true  
corresponde ao 	••416.R. 52400,00 (cinquenta etipis mil e sittaenTes reais) refere-se à • 
prestaço de aerviscia,:kericiaSsificado_Como pessoal: : e 40,6. 	corresponde ao valor 

34.800,00 (trinta citiavis tiili•AitittocertitipS reais):referi-ie'iMaterlididetconsurpci 

.. • 	• 	. 	.• 
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• :1-5.2, 	valer dista: contrato.  deyerk ser trataciii.e.perias • coMtv: dado 'eStatf.Stito,. fitito da • • . 	 . 	 • 

evolução da despesa no período citatio,kpin.c0ino forma de determinar- a base de .01útklo para..  

alsliOa0o de:Pendlid.ades Privi,Stainefle-OntratU,; .: 	• " 	• 	 C.:. • 	• 

0 vaitii deste contrato 'n59 poderá •!p.r.vicr  di;  base ifidcia• pare alipriserita0O da Nota 

•Pitõalfrature.MartsaltIlecitiik considerando que 	de gastos do mês dependerá do pleno 

itandirneritoai,iterhandis'ain iadaraspe4titsperlid9; 	••••• 	 • 	• ' 
, • " 	 . 	• 	• 

	

. 5.4. • , CONTRATADA obriga-se compromete-se realizar•na,4eaptidade máxima estimada
„ 	. • 	. 

por procidirrientaspirrn-fia;.•eM ..conformidade 	 abaix6: kdistribargio. das datas: 
. 	 . 	 . 	. 	 •. 	. 	•• 	. - 	- 	• 

pari realização • Os- Serykoit'A de. . responsabilidade da:SeCretaria:Munic,ipal de Saúde,  qua  

• através do 	dein-itlfulOtidaterminari as datas dos atendiritentos e providanciara 
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lAiiiiglAtittreet100.1rnapo»; 	7,..,00,06.,  • -... 	,,.. 	
11 	s' t ,. _ 

1•00aiTiiitclAbik 	diretamente 00s .rn't4n dpes;ritial•twer. irrip- (iriartt cia a . 	 , 
:tiiulo'de-taxaij-hõinOrarits ou serviços prestados, inciusive dep6sutos prévios.. 

. 	, 
-0&..Ohgapieni.c.tero'ifet.tia.doa media* Orderi:tjanciriblarilavil'diCtikr-RATAD, 

na cbnta corrente, agência ebantó:intõirnadris o,tj em thitkie na Tesouraria cia Frateltatif alads 
a' assinatura • de 'iet?lb0,..,chie:.0.everitifiStar no r-Orpit o penodo de,-idinr:000.0.d4 prestação 

RuaráiintátiicéOñP tl5,.Cetitrg;COcos;  Bahia, Çtij. 47:680-000 
CNFJ n° 14 2~2012/0001-75 	 0(7 3489 1041 . 	. . 	, 
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dos serviços. •C"- 

• . 	 'Izembét;L:7,--;) 

' 	 iihiu,S5/6  fl.te''.rne‘ . .Citiilint oossib• iff• telot:t pi*Jediijoe 

-• 	. 	. 
•parstliATANTE.-ni6;-'sii%,:respentrihilizado:  p&p':  attasb? nos ...Ogereetitei que 

: • ' '...Sejerst detoiran:tas• ddi..ikiajentat56.  dais. futures ott-OuttodoCereentos fori dos: 
• ,prages 001;4'006S dore',0cie1 forrealS-cime'er;iiijetu devolução; , • 	• 

5.7. 	Toda 
 

o pgamenta das despesas, será 
Itnedletteeutelogeiriiida a CONTRATADA.:•:.• • 	' 	• 	: • "..-• • • • ' 

, 	• 	.• 	• 	. 	• 
• rq.:CeikttliAiAkTE 	tofal-.66•OiriCiahreete'i'inechaóte.r.tOtivac66;:a. teiniiiiefação , 	. 	. 	. 	. , . 	 .. 	• 	• 	 . 	.. 	• 	. 	. 	• 	, 

17,0:45:0041coi ptestelos:•spicthCid6S- h-bé, não estiverem de acordo  Pete  este •-ceettUtO tu . 	. 	t., 	. 	, 	• , 	" 	• 	• .. 	 t 	 ••• 	. 	. 
• PtOceisii,de. thei.d,hibil414.clet•P 0,07-205:•i 	 • • . 

efetObri-t- 6, pagamento dos serviços • •Ocest.266s,..,flasgtotichOes 

prescritas, em 60, 10 (dez) 	 ' 	• 	• 	•: 

• .' 546, ::6•S.'pagartlerites'AeOpyretites-de-Crestres'is c".ujOi..iraiOr,aS n6o:Liltrapasi.air.o limite  dc  que  

'trite  • ci inciso li '06 art.24,dà Lel»n:2•11:666/i§b3; deverão ser afatuaddi'tio:jiaz.o de até 07: 

• (Sete) dias 	contados da execução dos seN193. r• 	• 	• •-• 	• 	"•.- 	 • 

5.11. : 5.dtive o valor davicici a CONTRATADA, -a AddlirilstraçOo efetuará ii.ret4rigãti: 00 Imposto 

Renda daPa%halfi,rna )..14RF;:à0arito a•oirriposió.i0re Serviços de Qallefuee,flatureia. 

5.06 obsaiiradifo disposto na lott*Içáo municipal aplicável. 

512. 	 deduzirá do .1.116i.¡tintOttil ser pago os valores correspondentes  

: maltas 0/00 Indadiiii0es devidas pth pari‘ da CONTRATADA. : 	 • : 	I  

. 	543,, 0'.Veda,dP. 4:• •CM4TRATil»Sirerisferir].e,'terceiros es •direitos ou créditos correntes 

CLÁUSULA SEXTA DO RiAst4T; 

.6.1.: tisi'ialdtas.dSprifen.tesIdesti.6.ifii.raS Serão fixos e•Arraajo•Oiva4-

IJSULAStThMA -DAyidiiltiA: • 

7.71 	A vi$6.iitia ;09yaidi seii„cóptada.ó,Partie..da.ps$inatin4.dése coritrato .fe.:targ,a. vig0hCli 
de 12 (dOzej.;tpaiisip0Optatir:sa- diaiyipAs•Ordfatidsc,..... ". .• 	 • :.• 

7 2 ...;9.coidratd.podera  -Set  prorrogado anualmente, mediante Torrop• Aditilip.ité afiniité„ do . 
• Siso  ii, art  57 da lai n 866611993, pOititaia(sé.i;i0 seryi.;bi.eontia.isOiOaei.jtuvarlotërekke . 

da kifittatantO 	**" " 	 • . 	, 4. 	 • 
: 	• 	

- 	• 
. 	 • 	J . 

diantitA:  OITAVA DA  bpi-Apia  oRÇAME0Aitk: 

• .0s i-eCtitios:pieVtstOs:,pare os pagamentos dos .atebdimentbs.,dO.Tii-eseota contrato 

•ggi Presidente1USCe.li6O; 5;cenito, Cocos,. Etahik ap:47:è80oop • • 
CNN nc.i.-14,222.012030775 - 1 -  • '• 	teleteue;•011-$89'.i 641 • :• 
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Indicadas em termb aditivo ou apostilamento ' 

tuipsotA'NpriA p4 r(EspoNs*BigpÁDE:64.,. 

fk flièj144;56:-oU o COrnpanhainentà- 'd a execução deste:inatfurneniO1  contratual -não 
..eX6Iiirpèn, 460;4 reSiitin.s.abilidade da,00NTRAT.A0A;- 	- • ' 	• 	' . • 	 •„- 

, 
9.2. .;/:1/4  responsabilidade a. que. refere a preientis.ClaUsUli estende-se à reparação de dano 

' eventual de insialijset equipamentos  elks  aparelhagens, esienciaiS kprás.taYto dos  services  

	

.  ewe  compóem o objeto deste Contrato. 	 • , 
' . 	• • . 	. 

. 4:3; . 	•..cONTRArrettA.  será responsável, civil 	113inalitterite;* 	 aos . 	. 	• 
, ,---pacienties,decoitentei  Sevin  isião,*.U.OlUntatiatou não, negligênCialitnPerfCla 

. • I 

qtAtiO4 gejNIÀ .;:p $14  95  O. 	
• 

• •• 	e 

10 1 Pelo  atraso injustmoa00.-:na  execução das eiiritaySea .decorrentes do:  •ctinn;a‘i  
ONTRATADA:eslaSsujéito.htrnitlitid? 	por centol. 	 contrato, por dia de 

. .-attatp;.4pridada'na 'forma prevista neart,'.96.4.141.'.ii:‘ 8,6601993:: 	 ' 	 • 
t• 	• 	, 

pti.m4 não impede  lee  ,a. Adininistriglo rescinda iittija¡et.aleiente o,. 
. • to.rittatib.e aplique ai Outras sanções  previstas no toma.tó. 

102 	0 desxtumprimento das obrigações contratuais, Inclusive sua • ineitecuChO,' -total ou 
••. L .  . 	

. • . . 	 ; 	 • . 	 . • . 	 r 	 • 

parcial, .e/01.1 dai.  condições previstas no processo Originário.! neste COntrataHaujeltard • a 
C. 	• 	• • • • • 	; 	 • 	 • 	. 

CONtRATADAS   nalonna do4isposto no  art-  07..ditei  PQ  8.06/3:993.; as seguintes penalidades::  

162.1:: Advertência, : 

• 
10 2 2 Em caso de 1nexect430 parcial' inUita coUipenSatória. de 0,3% (hti décimos pi* 

' 	thriti")  an 	valor tita t.cintriF por ocorrência, 	 • 

102 3 Em caso de de inexetuçle total, inUI0 compensatória - de 0;7% (sete decirnps por 
-• • 	 parte do.Sertil.co não realizado ; por cada dia subsequente:. 

: 

Rua PreiclentejiAcetkci,..11:5,tentr.brOcèi; Babb,  CP-47.160,1).00 • 
• CNPin.6:14•222:.012fl)OP1"-75.'. 	 (77)4.480041 

. 	. 	. 	• 	. 	• 	 • 	, 	• 
Ad c.;eraglep..•• 



• ;.,,EstridckdAttabia ; • 
t • 

LJNICÍPIO DE CO 
... 

 

Gents:  

 

  

;ao trigésimo sobre0.v*r•dappntrat0;:. 	 . 
Seisainiannt:, 

• 0.2.4.tt•ispensOPAnmporarli de perticiPagRolerm licitação e..j.rtipiedirnento de 
•,„ 'corri .e.j•kiiiiiiitl0.14.dito.Ois.'ixsT*0•01i1OFTst•ijerloi'0.(dóla)in6à;' 

Q valor das moitas será, 04.11640f1#rriénflided6±!4.0 do :11;406%00 4ci.sOviçõl real!?idq. • 
;;:...60m'..airaidi'•69..cle•  Opt*  créditos, ieiglivc2 ao rneardcisarantratp;•:eveniPiddperiie„idstenipi; • • ... 

;ger.aritinia•irPre1d87.eAmpla defesOeM;PresS0 administrativo. ,;' ,  • 	• 	 • 

multas previstas iipata ciátii0a•naci.•.!601..car*r:p.daljian$at6ri6 0.0 seu -pagamento 
.1:4480 eidlitire a ephtliAT4b*.da:-.iispaitsibitcdadi da perdas 	decOriePfes'das.:thfralies-- • . 

•• • • ..• .. 	• 	• 

..4.1;DedaraR0: de ";.Midoiiei0ede ,para lkiter...-Ou"Sritratert.  dolt. -  A. 4c1rainistreçá6 

1.:P;Olali.da;  Ann debt?:  perdnreeern.  et •rnotivei determinantes 	 eke  que • 
. seje•••PrOMdvIda 	 paraata.  pitpdA. AyterldadA•:.qup aplicou 	•, 

. 	 „ 	. 	 . 	. 	 . 	• .... 
' ,P,o.o.hoïde, 	sq.  :tptiFecilda.  • sempre que a CONTRATADA ressarcir. A 

.preldtzos:. i-eSiadtAiitei 	depois de decorrido o Praia-  de 
: •:Sertld'aplicada COM bete eorlstibitenenierlor..; ••••• • 	• • • • ' 	• • • 

10 5 As•:sanOdt de suspensão temporAria de participaç5o em licitação ItripedirPento de 
..; 	.• 	• 	; 	 • 	.• 	-• . 	 - 	„. 	. 	. 	-• - 

contratar •••e 	declaração 'de InidoneldedA :para. 'licitar Au. contratar .cenria A.-AdrninIstradSo' 
poderão tamber0...ser,:aplicedatyS;pesspeSiu.titlicas•que; em razão dos contratos regidos pela• 

• 1;;Al.n.08.666/1§9É:•;:c 	-'•••:"; • 	 • 	• 	' ' 	• 	• 	' 	• 
. 	. .„. . 	. 	;.: 	, 	,.,„ 	.• 	. 	 . 

' 19,6/.  :twill:Ara .Adfdder.ce.rideria00 definitiva porpraticarern,p0r ite10s 1001oSps;  fraud  fiscal 
• no reedifiline.rito 'de titualSquerfribiliqs.i 	• 	• • 

•• 

.• 40;8: Demonstrem-não possuir fdtirreidedislari contratar teM a ;AdMidistregto•eM Virtulide de • . 
atos lilcitos praticados., • :::" 	 •• 	••• • 	• 	• • 	• 	• • 	• 	' 

10.9. A5 Pepalideder serati:,.'eplieedai!;:ePOS:  readier  • pi-pnçao.. ickninistiethic em tine sela ; 
assegurado 	licitante 6:0opiTradjtdrrii. a a amSlajdOesa,..qpiii es:ateiaí•a:rad‘isoa que lhes sgq 
Inerentes. 	' 	:• 	• • 	•• 	• s•-:' •• 	• 	" ' ••••••••••• 	• 	• 	• 	' • .. 	••• ' 	 ••• 	•• (*; 

• • 	,• 	• 

10.4.0.•:A-.sena0 .de•detterafloidelni.derieldide para licitar oq:dOntratar;,c001:  .AdMirtistrag4.0 . 	. 	 , 
#0811ew•e• de .**Orieteride 	 Secretaria Municipal  'di  Saúde, facultada defesa do . • . 	. 	• 	• 	, -• ".. 	. 	• 	. 	. •.: 	, , 	• 	• 	. 	. 	• 	. 	; 	. 
..10teressedopo'reSpfettied Pr0pess.00,. no pre;o:de:10  (del) dies  de abertura de vista, podandp.a 
.i.0401tagão ser fe00eride:apót 02 (dóis) arttiedeSualepiicaça0, 	; • ;• 	 ••• 	• 

10.1.2. At idernali tedOes sø de competência exOtisima 00 Prefeito R/10010001,- .; 
. 	• 	 , 	. 

kualpresidente;iuátefine, 115:tent.rof.C.o.ctia;Eiatili, 	4.7...6800n6 
CNN.  n .14 222 61210061 	 Telefone  (Ti) 3489.1041 . 	• 	. 	 - 	a 



 

• E.s.tado 4O 
 

 

»-(401.00)0.0:0 • 

  

.",04$1-ao0N4  mar 

• CLittZtAA DÉCIMA-PRIMEIRA:  in 	kESCISACI :.• 	• 

0,presante,cOnteato poderá  See  rescindido nos casos de.ine.xecoçlci.tptal ou parcial, 
• incidência  ski  motivos enumerados, n0 ..0t.• 78-  du  Lei 0:2 8466/199, airi,ispecial  cis  alpaixo. 

.212, •peteeaninadc4or ato-unilaWal 4-Moth/ado da esciOninitt egOo;nessegyIntes.casos:' 

114„
.
1 .N5o, cUm0iiinenio eiy.,-,çueitprimento irregular dos praipi; cláusulase serviços 

corttratados 
 

. 	• . 	 • 	 . 	, 

• • 4.24, Atraso Injustificado no inkio.elbs serviços; 

11,2.4A 'subcontratação total ou parcial dO-seu.olftleto, a,.a.siotlaAto da CONTRATADA •  •  
corn  '..outrem,, a Ceisib.••eiti7trarsiferitiela;.4otal ou parcial, nao admitidas • no 
torltrato 

 

deterrnlnaçôes regulares ,emanadas 	.autoridade 

"*.• d4ignadai— 'para àcømpanhar 'a fisçaliziece•-eiséeug5O desteinStru.meneo,. assim 
.: •.cOM6 dis..daseas:supetiOteig 	• , 	 - 	• - 

4,14:6i..Cottiati.-itsentek,reiteead0 -•51.e4aliaS,na akeauP5RdovierSilytiss end:Odes na forma. . 
dei§1adciart.:67,,,da•-,kartri,t§§4199ii•;. 	•• 	 " 

,•"12:.2.7: 	 ptitilloci; • de ...  site  relevância .,e amplo conhecimento, 
• justificadas 0:detbroitnadas•paliMaidina.aviOridada:da esfera administrativa a ": • , 	. • 	. 	• 	. 	• 	. 	. 	•••• 

• . 	. 	• • . 	• 	•-...• 	• 	• 	_ 
' 	tob esta suisardjoadO,o contratante e exaradas no OrciteSSO admtnistratiii0:6..Ope • 

	

.:.se refeta contrato.- 	. • 	•-••• 	 , 	• • .. 	 • 	.. I
. 

 

, 
Ptie aboplia  antra  iS • Oartes;Jediiziiila a lei-tho., risesproeedirii0M0Yelet .ç.teelenelanisento,: . 

deld.qi.te,haja•consieniftntia pate 4.Adrii,Ini§:tfOgNo: 0 naCilitaludioUel-diteikOu indiretamente 

	

saúde dos MuOt610e‘d.a..COceiSitórn antecedeneinniiiirnade •ao• (01M:0) r:110» '; 	• 

etti::,prOteSsci  'ass  • eptaa,¡$a. det'.-irregul'pricrOdes. 	OtestaçAq _de Seus 
seeViÇOS; a CiONTOseTSStikria600derasoticitar a rescisão, enquanto nãcitoridluído.  . 	 . 	, 	 • 	. „ 
o.proçesso• de apbeação,,,•:. . 	• 	••• 	:. 	. -• 	•• • 

• . 
• 4.4.:  Prot  rescisão ¡pd!ciae•OioniOvida:por parte . 	 , • 	. 	. • •• • " 	; ,.. • 	• 
,eirl -qoaiSqOar dass.eguintes !sioriteses:...• 	• 	 • 

	

'" ••••• 	. 	. . 	; 	 . 
.3.2.4;1:.Ss'S•000iiãci,'001;• Oart0a,Adeninisttação de 'serviçoS;: ac'attetando:modificig56 

•••• 	 . 	• 	 . 	; 	• 	. 	•••• 	. 	• 	. 

Ruo Presidente laseelitia; 11 5; Ca-ISO-O.,' Cáctii;-B4hiK,:ÇEOr47:613Q-0_00 
.Tejefone (77).  3489 151 

11.2,?Ariieei.:up06 do's. teabalts'oit  por  Owe. do•••cpNTRm-tespii,;:sant josta;ipasisa: esireida". 
„. 	 . 	..„. 	. • .... 	_ 	• 	- •• 	iOrtitinicaçlei,a•AdininiStração.•,-. 	. 	•• 	 • 



crl- 
S•set2/ • 

. 	• 	• 
Estado da Bahia 

.uNicipio- DE CO 
- 

. - apcosf 
COMM° MUN II  L' 

a 
. 	do valor inicial do..contiat? além do limite permitido 'no 4-1s3 do  art,  65 da taiilft• 

• . 	• 	 ' 	 • z ' 	• ' • , • 	. 	. 	• 	, 	; 	 . 	 - 	„ • 	 ; ; 	 • 	• 
X1-..4.2:A SUSPerisito"di.•Sua . execii0O;: Pcir .otdelt 	da Administração, por 	•• . 	• 	• .• •• 	.• 	• 	. o 	,.• • 	: 	• 	• 	. 	 ; 	. 	• 	• 

. 	• Operioi.;.4:  30: (trinta)  'Of*,  eajyp..  ern  -.--caso'.de calamidade pública, grave • :. 
••••.• „Pertarbatgo da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspen sões que 
• totalizem o mesmo prazo; Independenterriente *d02...04iir¡i.e0ti:i:dbrigiteitie de • • 

Indenizações péto sUce4ifras..eceOtratuati.liente imtitOstfa....40.r..P4.6111i.agaes e • 
*.'••• 	 birtrealpialr.iitai;•iisiejurad4-.6 CONTRATADA,  ¡ogees  cases, 't) 

	

. 	, 	• 	 • 	• 	. 	. 	. 	. 	?•• 	. 
direito  da 9•Fitati$0...!uspen$44 elo•cepityriniento•Oganbrigaç6eatsa.mides• até.' 
que seja tiorriszatialà skt0i5id; e/ 	• 	 " • 7 	2: -• 

	

. • 	, 	. • 
.4.3.0 ratraso sunerler•a4q(tritit4)..dit4`tieis.pagarneptoi 400104 Vela Administração: 

.:40,iiiranOi'dateryigás;.ey :parcelas destes, ': recebidos  'op  'executados, sehro em: ." 
.dakO de calamidade. pública, grave perturbação da .ordenilkerne ou guerra, 
i.agSegítira4r!r•a!CON.TiSA6A o direito. de otar pela suspensào do dittiPtkereritcr 

	

-.e...iiiasijEctiigaiSaata.tie‘'selaniitrrineliiiie a shea-0.6.; 	• •, ••• ' ' 	• 	- 	• 

11.5: . • AV•feStiiiiii administrativo ou amigável •  diver*  ser precedida de- atit6diaC56.-  esprit?'  é - 
:fundarnentadida autoridade competente,.observado o devido processo legal.• • • 

• 44: . • A'reSOI.S$ unilateral por 	 'atarreta as sagqiniei: gorlieqUtnciasi- 
• sem prejuízo ds anções prevIStas.rieitelOontrato:).. , 	 y -• • 	• • 	• 

-11.7. Execução da garantia contratual Para • resSarcioientO. da -Acingni.kireggO, &•dOi. valores - 
• Cdes  eta  devidos; 	 ,.• 	.• 	. 	 • 

A

tiil.a.
.
s

r1

13111::'Retle.!
...
171

.. 

	

.

1 	 n

. 

	

r. 

 

11.9. 	
rik

curio  
a, 	erS

. 
 1:77 	• .. 	2*--* 	da 

CONTRATADA, salvo, 	
( 
	 administrativa do 

. 014TRATAI,S,ITE— . 
• • 	• 	. 	• 

'1140l:A reSélibdri$0.e)diniika.CONTRASikdeS7gaiaiiiiis assumidas erti iitaçãio aos serviços 
ekedutadpse da putranesporiabilidades,que.tegairnente  [he  possam ser tritiputaties. 

ii..11:1:4:40ntrato podea:.. -seCresciltdidd:velo... i'vítibiapio; 	 4ualgder'. • 
• " •• 	"• 	• 	• 	" 	• 	•• 	 ; • . • 

.-imomento,  eitiendp• da •.efetisraae de contrato em  ea  ratet:'de,firotiv.0, ..ciriyhdo  dc  processo 

• ii.citatOilO ou-dOni.tiraO•piJblitodiççiderneOtel-nstairradO; adjudicado e.•iiianielogadO:00):GestOr4. 

• 14115liA.Dt0114A:5E.GUN0A.:11jA.51.9i.R(G.40ES'00.*CONT.R.AT4NTL 

*::*0.-00N-T.RAT*NtEpiirig.a.se a: • : 	• 

	

...• 	• 	. 	r 	• 	. " • 	. 	• 	• 	" 

Rue Presidente Jusceline, 115,Centra, cocas:Bahia, CEP 47.640-000 • . 	• 	_ 	 . 
CNPJ 	14.2a2.012/0001-75 • 	-1 	telefone (17) 3489.1.041 ' - 	• 	„ 	• 	 - . • . 	 . 

c/acitra 



• ESià4odiBAia.•  

UNION° DE C C ' 

,12.171. Efetuat epageh.!ehte  he  •••tainesi¡lhgar á fothie 'estalsárlOeldás tieSte.:çontiS • 

1".4'i2`•peaigha-r,iehilder:..pera idiripinfier os serviços, cepteftri  fi;eatiiar,'eOpnith.W: 
• , falhas, atestar a áfetiVa.pre-sta9Ba  des  serviços; 	• • . 	•••• . • 	• 

	

. 	. 	. 
12.1.3 Fornecer  em • tempo hábil• te.  o.  ••• 	•••.:• • ":.beàeseeiefs•A*.,?ce.c9%, • 	• 	• 	,•1' ¡-; -&)jetii 	

•• 

elementos 
 dos serviços, bem 	e-nitterga,r111/4!!ri:tçied-etei.sPirprd7a7s: • 

.'• ifitacihae...sera&realizideè:*.".!y 

CLÁUSULA DÉCIMA 	 toNtRienf0A.:.: 

2..,...A.-CONTR:ATApiiN .4)tiriga4d 

:124:4.7.Maáter. isriooliiiti4do..  deters,/  idoi padrões t."euantitatIvey•te qualitativo . 	. 	 •• 	. 	.• • 	. 	• 	.• : 	• 	••• 	• 
..;.Shfii!ititit•:: pare atender a demanda ordinária, bem teihe•.'etenteaks -.  
•-iethia.tiinesae4kta‘iiii;j1eia•AdieiniStragge;.•:::- 	•••••••• 	' ••• 	• •••• 	' 	• 

12.1.5 Relatar à iNeihirestra0(.3"te..44  thy-algae.;  Jiréghtarieade•riejseivièpS.  :prestados; . 

1.2A;6. fiestic.iiiiat;11.1a;••,;e;  	trabalhistas, áreirldeá.  c1041;0•1`e;:. fiscais• 
• • resulthntes da execução do contrato, cies•-fierhos;l:de‘iésiki0.6•atiiiéavet ' •• 

12.1.7 Maniii"•,..derariiii...0.'éticecá'gao;:did-iontiiitb;.;todas,•es.,:cohdtoãés ..,4igioa§ 'tiara 
. 1100404 e..t6.i.iftr!ãt.  00 gOnstaritos.d0:pititeAsp de-Cieeenglaaierito:•e," . • 	 . 	, 	 • 	: 	 • 	• 

1.2:1;8 Nesse paaot' 4: vedada '•retenção  -di.  pagamento se .41;Cáik1TRATAbAl não 
ih**er cni viilj¡par legiceeu0o•dhetvitro.,- 	 • 	••••; • 

CLÁUSULA D1,614út 

14.1. É vedado a CONTRATADA,. delegar ou transferir a terceiros, no.todo ou álifitiaite; 'Os 
serviços 	• • 	' 	• 	• 	• 	• 	' 	' 	• 	' 

• :441.1tij.tii•Digni.A.  QUINTA 	 . 

thcpoó.krt o• corki-riATANTE.  proyidonoir a pabliKa:gão,:les;a1hSiefitnefithi-get:gitrafo; 
::- titirrilleaftfaii;iefeliáii.0/14411001iáentqárifti..i-áiide4de7cdin:á Lei n.e 8.666/1993 e alterações. 

• •• 	, 	• 	 . 	. 	• ••• 	, . 
CIAlittitattgOigiberA;;.(int'FiscAtm1/40.0.::.: 

.  Nõ  curso  ea  prestação dos sersiive*; .cabé.i.0 a ÇONI-RATie.kuit:•O direito de fiscalizará fie' 
: ákisárii5e0 44.  disposições contratuais,•••Orárte.i'yándc a afer446: qe-alitaiSta•  dos serviços 

§10"? A:*agets00 do presente contrato será 	0:;fikelizada-Opie Secretaria 
rvtvnlcip&: de .ssdo 	 Cocos, - par  Mop  da servidora  Thais;  báiálhSges„Peteira, 

, •:•.• 	
• 	 - • . 

Ru 8 Pigsidenta...sesp1166, 115, Centro COSs;13ahia;CEP 47.68640) _ 	 - 
• . CNI5.1 	1422F,G12ip901;75 ' 	• ' 	• Te1ildreF.7);489.10411 

- • • c/(72€70 

• t  



• "‘'., 
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DECO 

    

0.2 

••brasileira, .' solteira, •servidora pública, residente ''e domiciliado iiett.a• • cidade -' de'  
. 06rindoia:sid•CP10,6•9;966-.955,45-67•0 	20,100;564-10.$50/8A: •:. -• • 	• 	. ; 

z. 
 

fiscalização eifetzkle••Sele:CONTRAT4rit:•644 implica em 	' • • : 	, . 	. 	7,.. • 	• 	• 	. 	 • 	: 	. 	. 	 . 	• 	 .  
Spa  -13Rt do responsável •Pe101-,AcOrriPaPiltunerito •doe6nir.dto,•In46 ..0elu1004'nem reduzindo. a • . • . „ 
reariOnsabilidade  di  'CoiitrwRade, inclusive 	daima.O que  postern  .senesuaedda A contratante Ou•.: • .•: 	, 	. 	• • 	• 	. 	.. • . 	. 	. 	• 	. 	• •• 	• 	; 	• 	• 	; 	• 

terceiros, por •60elqtRer irregularidade . decorrente de culpa ou dolq •  0 a teintratada,  Fla.  • 

•execução.do. :contrato. •  

	

, 	 • • 	; 
CLÁUSULA DÉcIMA SÉTIMA - FORO 

 
z 
	

z; 
	

• 	• 	 • 	• 	• 	• 

	

•• • 	•• 	• 	..• 
,-.44:4",A7R.fdrii .p-praid*Iirn*Juea.f0eaiiaNtly4. 4"6:7:6reaenft cont'ato,'serd'O• :40.-:.NicutRiciptiO de 

	

evili'oiiddsOie.diCjuilq'tiet.tiutlig(jiiit iais priv4e-diadaquitseja.., : 	• 	•• -. 1 
•• 	• 	• • 	• . • 	. 	 • 	, 	• 	• 	. 	• 	" • 	• 

. 	. 

	

. 	. 	• 
•: 0.2. • 	eataienii ins;oa;;e contratados, preparam o:p.resenetetind.dientrato, em ;02 . • ; - • 	; 	• 	• 	•• 	. • „. 	. 	; 	• • 	. 	• 	 . 	• , 	• 	, . 
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Cocos-BA, 08 de julho de 2019. 

AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAfTDE 
NESTA 

Declaramos que estamos de acordo com a alteração quantitativa referente 
ao contrato n° 119-2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 139-2017, 
Inexigibilidade de Licitação n°016-2018. 

Atenciosamente, 

tkLex,  002-rd (32vrc- 
LUCIO LACERDA t  OURA -ME 

CNPJ: 18.727.8 S/0001-10 
CONTRATADA 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Aditivo Contratual, fundamentado no  art.  65, & 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

0 presente termo tem por objeto a alteração quantitativa ao contrato de prestação de serviços 

médicos, firmado com a empresa LÚCIO LACERDA DE MOURA-ME, sendo o acrdscimo de 

25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente. 

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

0 aditivo contratual acima mencionado é justificável na necessidade inerente de promover a 

continuidade dos serviços, indispensáveis Administração, uma vez que o valor contratado não 

está sendo suficiente para atender as demandas do Hospital Municipal São Sebastião, necessitando, 

portanto, do acrdscimo do percentual acima citado ao valor total dos serviços contratados, estando 

esta alteração contratual prevista no  art.  65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Portanto fica claro que, sob pena de comprometimento do interesse público, sendo assim, é 

necessário o aditivo para que não haja interrupção em nosso municipio. 

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-1100 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041. 
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Estado da Bahia 

m  uNicipio DE COCOS  
GOVERNO MUNICIPAL 

.4;re'tt , 

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face á despesa solicitada, na hipótese de 
eventual aditivo de valor do contrato n° 119-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos 
Assessoria Jurídica do Município, para análise e elaboração de parecer jurídico 
acerca da legalidade/possibilidade de celebração de termo aditivo ao contrato n° 119-
2018, consoante a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, A luz da Lei n° 
8.666/93, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, anexa. 

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

Cocos-BA, 09 de julho de 2019.  

Ware& its zerenciano 

erdei 9funicr 

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 

MUNICÍPIO DE COCOS GOVERNO MUNICIPAL 

Cocos — Bahia, 10 de julho de 2019. 

Ao Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 
MD. Prefeito Municipal, 

‘;

, J1/2  M UN 0  `'‘ 

N°12.4 

zacc.-r 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Em resposta A solicitação formulada por V. Exa, acerca da existência de 

previsão orçamentária para custear o acréscimo do contrato n° 119-2018, no valor de 

R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), informo a existência 

de previsão orçamentária, devendo a mesma correr na seguinte dotação: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.39.00.00— Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
02 — Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.9.0.39.00.00— Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
14— Fonte 

Atenciosamente, 

Raimundo An Rocha Alves 
CRC/BA 020219/0-9 

Contador 

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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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coco 
GOVERNO MUNICIPAL 

PARECER JURÍDICO 

Origem: Gabinete do Prefeito 

EMENTA: 	 ALTERAÇÃO 
QUANTITATIVA AO CONTRATO N° 119-2018, 
EM ATENDIMENTO AO INTERESSE 
PÚBLICO, JUSTIFICATIVA, AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E 
POSSIBITIDADE. 

DA INTRODUÇÃO 

Em análise a solicitação do Senhor Prefeito voltado para o reconhecimento do aditivo de 

alteração quantitativa do contrato n° 119-2018, firmado com a empresa LÚCIO LACERDA 

DE MOURA-ME, inscrita no CNPJ. n° 18.727.865/0001-10, sediada na Rua Castor de Abreu, 

n° 29, centro, Cocos-BA CEP: 47.680-000, tendo por objeto a prestação de serviços 

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

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 aditivo de alteração quantitativa, prevista no  art.  65, § 1^, da Lei Federal n° 8.666/93, neste 

caso especificamente, qual seja o acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) ao valor 

inicialmente pactuado entre as partes, 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. As alterações quantitativas de contratos firmados com a administração 

pública, uma vez verificada a possibilidade, é realizada mediante Termo Aditivo. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

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

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 

MUNICÍPIO DE Cocos GovERN0 
 

UNICIPAL 	
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0 acréscimo de valor da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 

esta Administração  ern  garantir a continuidade dos serviços, considerados essenciais. A 

alteração contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no  art.  65, § 1°, da Lei Federal 

n°8.666/93. 

Ora, por se tratar de um serviço essencial aos munícipes, a sua interrupção acarretaria prejuízos 

aos interesses e princípios públicos. Assim, resta claro que, sob pena de comprometimento do 

interesse público, necessário se faz o aditivo para que não haja interrupção dos serviços. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de aditivo de valor do contrato encontra-se 

corroborada no quanto disposto no  art.  65, § 10, da Lei Federal n° 8.666/93, o qual dispõe: 

An. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas Justificativas, nos seguintes casos: 

§ 	0 contratado  flea  obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços 
ou compras, ate' 25% (vinte cinco por canto) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particalar de reforma de edificio ou de equipamento, até 
o limite de 50% (cinquenta por canto) para os seus acréscimos". 

Neste sentido, resta comprovada a possibilidade de aditivo, pois em decorrência do aumento da 

demanda dos serviços, tornou-se necessário a alteração quantitativa para que a contratada 

viabilize o fornecimento dos serviços. 

Ressalte-se ainda que, as condições legalmente exigidas para o aditivo contratual em questão, 

foram atendidas. 0 ato de alteração contratual  poi.:  sua wez, foi previamente autorizada pela 

autoridade competente e devidamente justificada, conforme preceitua o  art.  65, § 10, da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

DA CONCLUSÃO 

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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MUNICÍPIO DE COCOS COCO 

Ce  

GOVERNO MUNICIPAL 
BAHIA 	 kLflM Pit kL' 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, fica evidente a necessidade e possibilidade de 

aditivo de alteração quantitativa. 

Conclui-se, portanto, ser perfeitamente possível o aditivo da contratação almejada pelo 

Município, vez que observados os princípios norteadores da administração pública, cabendo, 

apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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

competente; 

II — O acréscimo deve ser consubstanciado dentro dos limites estabelecido pela Lei 

Federal n° 8.666/93;  

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

ajustadas, em virtude do pacta sunt servanda. 

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

questionamento formulado pela Administração, no sentido de que o aditivo contratual que se 

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

prevista no  art.  65, § 10, da Lei Federal n° 8.666/93, 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. 

É o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 11 de julho de 2019. 

kiVAP'Al 
( 	Carl& ony de Oli  tira  e Silva 

OAB/BA /72B 
9pdurí4ico 

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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AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

0 Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e atendendo aos requisitos legais do  art.  

65, § 10, da Lei Federal n° 8.666/93, AUTORIZA a alteração quantitativa, firmado com a 

empresa LÚCIO LACERDA DE MOURA-ME, inscrita no CNPJ n° 18.727.865/0001-10, 

sediada na Rua Castor de Abreu, n° 29, centro, Cocos-BA CEP: 47.680-000, conforme 

solicitação do Secretário Municipal de Saúde. 

Cocos — BA, 11 de julho de 2019. 

Ilarcekt de ouzaEmerennan 
to Wunicipar 

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



11/07/2019  

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

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

Nome: LUCIO LACERDA DE MOURA 
CNPJ: 18.727.865/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
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 à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a'  ad  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 10:25:52 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Valida ate 08/12/2019. 
Código de controle da certidão: 533F.E120.54EF.FC80 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

RAZÃO SOCIAL 

X_XXX_X_XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 

18.727.865/0001-10  

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 11/07/2019 12:17 

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) 

Certidão N°: 20191850799 

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 á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 11/07/2019, 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 com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 

BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada  ern  cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(') Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
11/07/2019, sob processo de n° 582/2019 

Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito à RUA CASTOR DE ABREU, n°29, CLINICA SÃO SEBASTIÃO, 

CENTRO, inscrita neste municipio sob n5  65300343, CPF/CNIPJ:18.727.865/0001-10 e natureza , consta arrolado em 

nome de (a) : LUCIO LACERDA DE MOURA - ME. e não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto 

ao erário. 

Em firmeza de que eu , passei esta, a qual vai assinada e conferi da por mim, encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) 

Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

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

As certickies fornecidas nao excluem o direito da Fazenda 	M tini cipal cobras, em qualquer tempo, os débicas q  tie  venham a ser posteriormente 
apurados pela autoridade administrativa competente. 

COCOS -BA 

Funcionário(a) 
	

I--Diretor(a) de tributos 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	18 727 865/0001-10 

Razão Social:Lucio LACERDA DE MOURA ME 

Endereço: 	R CASTOR DE ABREU 29 CASA / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000 

A Caixa EconOmica 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:09/07/2019 a 07/08/2019  

Certificação Número: 2019070902084815975730 

Informação obtida em 11/07/2019 12:24:59 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  LOCI°  LACERDA DE MOURA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.727.865/0001-10 

Certidão n°: 175766417/2019 
Expedição: 11/07/2019, As 12:27:39 
Validade: 06/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LUCIO LACERDA DE MOURA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

18.727.865/0001-10, 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 à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (nttp://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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10  TERMO ADITIVO N0  208-2019, VINCULADO AO CONTRATO No 119-2018, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 139-2017, INEXIGIBILIDADE DE uangito No 016-2018. 

ADITIVO 
CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE 0 
MUNICÍPIO DE C000S E A EMPRESA 
LÚCIO LACERDA DE MOURA-ME. 

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

n0  14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n0  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 no 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, através 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCOS BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no 
CNPJ sob o n° 11.951.872/0001-51, neste ato legalmente representada pelo Secretário Munidpal de Saúde, 

Sr. Clewton Domingues de Souza, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG 09607788-37 e 

CPF 015.953.765-77, residente e domidliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 

celebram o presente TERMO ADMVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA AO CONTRATO no 119-

2018, com fundamento no  art.  65, § 10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em 

vista a  justificative  contida no Processo Administrativo no 109-2019, que se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa 

do contrato n° 119-2018, relativo ã prestação de serviços de serviços médicos, no atendimento em regime 
de plantão no Hospital Municipal  Sao  Sebastião, com fundamento no  art.  65, § 10, da Lei Federal n0  

8.666/93, para melhor atendimento ás finalidades de interesse público. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no 
percentual de 25 °A) (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 10, do  

art.  65, da Lei Federal n0  8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente contrato 

correrão à conta das seguintes dotações orgamentáriaL, para o corrente exercício de 2019, assim 
classificados: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
02 — Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
14— Fonte 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrão por conta das dotações 

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

CLAUSULA TERCEIRA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Da-se ao termo aditivo o valor de 

R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), totalizando o contrato no valor global de R$ 
108.750,00 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta  reels).  

CLAUSULA QUARTA (Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições 
estabeleddas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA (Publicação e Controle): Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser 

publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)  dies,  no Diário Oficial do Municipio de Cocos, correndo os 

encargos por conta do CONTRATANTE. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02  (dues)  vias de 

igual teor e forma, para um só e mesmo efeito de direito. 

Cocos-BA, lide julho de 2019. ore" 
se-C- 

.IPAL .SA 
1.951.972/0001-51. 
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CNP3: 18.727.865/0003-30  
CONTRATADA  

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
GNP)  n.°  14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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1° TERMO ADITIVO No 208-2019, VINCULADO AO CONTRATO No 119-2018, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 139-2017, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 016-2018. 

ADITIVO 
CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE 0 

MUNICÍPIO DE C6COS E A EMPRESA 
LÚCIO LACERDA DE MOURA-ME. 

0 MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no  CNN  sob o 

no 14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, no 115, centro, Cocos-BA, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, medico, portador do RG no 

9.129.078-28 SSP-BA e CPF no 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, através 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCOS BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no 

CNPJ sob o n° 11.951.872/0001-51, neste ato leganente representada pelo Secretário Municipal de Saúde, 

Sr. Clewton Domingues de Souza, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG 09607788-37 e 

CPF 015.953.765-77, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 

celebram o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA AO CONTRATO no 119-

2018, com fundamento no  art.  65, § 10, da Lei Federal nu 8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em 

vista a  justificative  contida no Processo Administrativo no 109-2019, que se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa 

do contrato no 119-2018, relabvo à prestação de serviços de sei-viços  medicos,  no atendimento em regime 

de plantão no Hospital Municipal São Sebastião, com fundamento no  art.  65, § 1o, da Lei Federal no 

8.666/93, para melhor atendimento ás finalidades de interesse público. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto contratual, no 

percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 19, do  

art.  65, da Lei Federal no 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente contrato 

correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim 

classificados: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
02 - Fonte 
10.302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
14 - Fonte 

Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 34891041 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas  relatives  aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotageies 

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

CLAUSULA TERCEIRA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Da-se ao termo aditivo o valor de 

R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), totalizando o contrato no valor global de R$ 

108.750,00 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 

CLAUSULA QUARTA (Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições 

estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo AditIvo. 

CLAUSULA QUINTA (Publicação e Controle): Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser 

publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município de Cocos, correndo os 

encargos por conta do CONTRATANTE. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para um  so  e mesmo efeito de direito. 

Cocos-BA, lide julho de 2019. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNF3: 11.951.872/0001-51 

CONTRATANTE 

LÚCIO LACERDA DE MOURA -ME  
CNN:  18.727.865/0001-10 

CONTFtATAD.% 

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