
MUNICÍPIO DE COCOS cocos GOVERNO 

ADMINISTRATIVO 
N° 118-2019 
OBJETO: Prorrogação contratual referente à construção da Praça da Cultura, na sede do 
Município, conforme Contrato de Repasse ni? 849.352/2017/MTUR/CAIXA. 
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MUNICÍPIO DE COCOS gpoçpp,  

Cocos-BA, 16 de julho de 2019. 

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

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 10  Termo Aditivo ao 
Contrato n° 121-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para a execução de obras de engenharia 
referente à construção da Praça da Cultura, na sede do Município de Cocos-BA, 
conforme Contrato de Repasse n° 849.352/2017/MTUR/CAIXA, foi necessária a 
deflagração de processo de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 006-2018. 

Em 30 de julho de 2018, o Município de Cocos-Bahia celebrou o contrato n° 
121-2018 com a empresa ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME, inscrita no CNPJ 
sob o n° 06.200.280/0001-68, mediante procedimento de licitação na modalidade 
Tomada de Pregos n° 006-2018, pelo valor global de R$ 497.039,46 (quatrocentos e 
noventa e sete mil, trinta e nove reais e quarenta e seis centavos). 

No entanto, considerando que o termo final do contrato é o dia 25 de julho de 
2019, conforme CLAUSULA NOVE, do contrato n° 122-2018, vislumbrando dar 
sequência aos trabalhos, torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de vigência 
para o dia 20 de julho de 2020, uma vez que a Lei Federal n° 8.666/93, no seu  art.  
57, inciso I, § 1°, inciso II, prevê a prorrogação, para que a Administração Pública não 
sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 

Desta forma, visando a continuidade da execução dos serviços, cuja eficiência 
e aprovação são cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado, 
venho requer a V.Exa, autorização para celebrar o 1° Termo Aditivo ao contrato n.° 
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MUNICÍPIO DE COCOS go/wig§ 
121-2018 e prorrogar a vigência deste para o dia 20 de julho de 2020, com base no  
art.  57, inciso I, § 10, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e CLAUSULA TERCEIRA do 
instrumento contratual,consubstanciado razão de interesse público relevante. 

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

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

Pa 
Secretari 

o Edu 
Muni 

unrath 
I de Administração 

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 

Fis  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082-2018 
TOMADA DE PREÇOS N°006-2018 

CONTRATO N°121-2018 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE COCOS 
ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 
ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Presidente 
Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob o n.° 
14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 
portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e domiciliado na Rua Praga da 
Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 06.200.280/0001-68, situada na Avenida 
Perimetral, n° 501, centro, Santa Maria da Vitoria-BA, CEP: 47.640-000, neste ato representado pelo Sr. 
Antocilvo Ribeiro Teixeira, portador da Carteira de Identidade n.° 08.101.747-23 SSP-BA e CPF sob o n.° 
907.575.725-53, residente e domiciliado na Rua  Joao  de Moura, SN, centro, Santa Maria da Vitória-BA,CEP: 
47.640-000, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
n.° 082-2018 e em observância as 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 Tomada de Pregos n.° 006-2018, 
mediante as clausulas e condições a seguir enundadas. 

1. CLAUWWW13000;041. 

1.1. 0 objeto é a execução de obra de engenharia referente à construção da Praça da Cultura Joaquim 
Ferreira de Moura na sede do Município de Cocos - Bahia, com vistas a execução do convénio com o 
Ministério do Turismo realizado por intermédio do Contrato de repasses n.° 849.352/2017/MTURCAIXA, 
visando atender as necessidade do Municipio de Cocos, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de Preços 
n.° 006-2018, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

.2.40104)§9Lis 17)Q1S: 0Q-RE.GHWE gaÍPIESQgja 

2.1. A obra  sera  realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por prego global. 

3:CLAUSIM 1',RES:-7,DqlfPqAtaFPBM4  ()WSW-Pit'.  
3.1. A obra  sera  executada no Munidpio de Cocos - Bahia. 

3.1.1. 0 objeto contratado devera estar executado e concluído no prazo de 240 (duzentos e quarenta) 
dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
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dies  consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 
ferramentas e utensilios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, 
obriga-se w 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART 's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 

4.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de atordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da 
Lei n°8666/1993 

.4.121. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetivel de privilégio, 
a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de 
informação pertinentes A tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de 
qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1A Assegurar à CONTRATANTE:  

&tilt  0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive , sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após c; recebimento de cada 
partela, de forma permanente, permitindo A CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos 
sem limitações; 

4.1A2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos -por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 
prejuizo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo wconduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo  ban  os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 
determinada 

4.15, Conduzir os trabalhos com estrita observância As normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.6. Atentar, em relação ao material, para togas as disposições e especificações constantes no 
Projeto Básico. 	 • 

4.1.7. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam As especificações do memorial descritivo. 

4.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento_ da .obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 
outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao 
cronograma previsto. 	• 
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4.1.9. Refazer, As suas  expenses,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 
instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir 
aqueles realizados com materiais defeituosos ou  con,  vicio de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE, 

41.10. Utilizar somente materia-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de: 

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 
, devidamente aprovado pelo árgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SI %IRMA; 

• a supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo orgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

• c. florestas plantadas; e 

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do órgão ambiental 
competente. 

41.11. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual; nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o casa 

a. Copies autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potenciafmente PoluidoraS 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 
obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrcção  Normative  IBAMA n° 31, de 63/12/2009, e 
legislação correlata; 

Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portada n* 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar 
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a 
emissão de tal licença obrigatoria. 

c.1. Casa os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuçâo contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle práprio, a CONTRATADA devera 
apresenta-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte 
e armazenamento nos limites do territorio estadual. 

4 1.12 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/20u2, do Conselho Nacional de, Meio Ambiente - 
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°.1, de 19/01/2010, 
nos seguintes termos: 

a. 0 gerenciamento dos resíduos originados da contratação devera obedecer As diretrizes técnicas 
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
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b. Nos termos dos artigos 30  e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinagão ambientalmente adequada dos residuos da 
construção civil originbrios da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

b.1. residuos Classe A (reutilizáveis ou reciclAveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a  Areas  de aterro de residuos da 
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.Z residuos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a  Areas  de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem futura; 

ba residuos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação) : deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
especificas, 

b.4. residuos Classe D (perigosos, contam,nados ou prejudiciais i» saúde): deverão ser 
amiazenados, transportados, reutilizados e destinados  ern  conformidade com as normas 
técnicas especificas. 	 • 

c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os residuos originários da contratação 
aterros de resíduos domiciliares,  Areas  de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e  Areas  
protegidas por Lei, bem como em  Areas  não licenciadas; 

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciarnento de 
Residuos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamenro de Residuos da Construção Civil, 
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da 
Agenda Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.11 6, de 2004 	. 	. 

4 113 Obtervar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou  fugitive,  utilizado na execução contratual, deverá respeitar 
os limites máximos de emissão-  de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/42/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruidos não podert ultrapassar os niVeis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruido em  Areas  Habitadas visando 
o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 -  Weis  de Ruido para conforto acestico; da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlate; 

C. Nos termos do artigo 40, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG ne 1, de 19/01/2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
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materials,  capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados  naturals,  insprirdo---1 
se na planilha de formação de precise os custos correspondentes; 	 _1.2.: 

4.1.1C Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 
por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo  (le  24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer" tempo, ao local dos serviços, bem como aos 
documentos relativos à execução da reforma. 	 • 

4:117. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguringa de pessoas ou bens de 
terceiros 

4 118. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciadoS, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

4 1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidcs aos empregados e encargos trabalhistas, bem 
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes a 
execução dos serviços ora contratados., - 
C120. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

C121. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se 
necessário for, a fim de que  nag  venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
telefônicas. 

4.122 Promover a guarda, manutenção e vigilância • de materiais, ferramentas, e. tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obia. 	- 

4.123. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

4.1.24. Manter sediado junto a Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar 
decisões compativeis  corn  os compromissos assumidos, 

4.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Administração, 

4.126. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas  areas  da Administração; 

4.1/7. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância As recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.128. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações; 
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4.129. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 	 „ 
terceiros, decorrentes de Sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamerité aos 
reparos ou indenizações cablveis e assumindo o  Onus  decorrente; 

4.130. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus 
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 
qualidade dos serviços ou comprometer a integridade do patrimânio público; 

C131. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas 'no Projeto Básico ou neste contrato; 	7 • 

4.132 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.131 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 
habilitação e qualificação rio certame licitatório; 

C134 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e 
do pagamento dos salários e Seneficiosdos empregados utilizados na execução dos servigos. 

' 	 • C135. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que ‘seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissao.ou função de confianga, no órgão contratante, nos termos do 
artigo 7° do Decreto  hi'  7203,. 	de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal. 	 . 

5.1. Os serviços  sera°  executados pela CONTRATADA na Erma descrita no Projeto Basico e seus 
anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Projeto Básico e de acordo  corn  os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. - 

  

 

I 	;• • 

  

6.1:E vedada isubcontratação parcial ou total tlo objeto do contratd. 

r• d:1,7».4-P‘t1. 1 7r,•: 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7:1.1. Cumprir fielmente as disposições ,do Contrato; 

7.12. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista 
na Lei n ° 8 666/1993; 
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713. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que ae‘riete  env_  g-S. 
interrupção na execução do Contrato; 

71A Efetuar o pagamento nas condições e pregos pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações pecesskias para o desenvolvimento dos Serviços objeto do 
contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

71.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 
ambientais vigentes; 

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto  Basic°  e seus 
anexos; 	 . 	 . 

7.110. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

2'10 	• 

8.1. 0 valor total do contrato é de R$ 497.039,46 (qurtrocentos e noventa e sete mil, trinta e nove 
reais e quarenta e seis centavos), em conformidade tom a proposta e projeto básico da licitagão. 

8.1.1. No valor acima gstão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necesskios ao cumprimento integral do objeto contratada 	

. 

9.1. 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 360 (trezentos e sessenta dias) a partir da data da 
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado  pas  hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 
da Lei n.°8.666/1993. 

10.1. 0 prazo para pagamento  sera  de ate 30 (trinta) dias, contados a partirda data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatários do Cumprirnento das 
obrigações da CONTRATADA 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias Oteis, contados da data 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia CEP 47.680-000  
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da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos dernais documentos comptobkorros-4, e c5r 
> 	= 

cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do  art  5°, §3°, da Lei n.° 8.886L::); . 	—.— 
10.12. Os pagamentos estão vinculados a disponibilidade financeira pertinentes  ads  
transferidos pelo órgão concedente. 

102 A Nota Fiscal/Fatura  sera  emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos 

Ao final de dada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

1021.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluida quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograrna Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.,  _ 	• 	 • 	• 	, 

, 102.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação 6 previsão 
original constante no Clonograma Fisico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo. 	 • 

102.13. Juntamente com a primeira Medição de serviços, -a CONTRATADA deverá apresentar 
comprovação de matricula da obra junto A Previdência Social. 

1021.4. A CONTRATADA também apresentara, a cada medição, os documentos comprobatóricis 
. da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for ocaso 

1022. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco)  dins  (dais, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar, ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 
pela CONTRATADA, bbrn como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 
.. 	 • 

1022.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA tegulatizar o cronograrna na etapa subseqüenté. 

102.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 
qualquer _ das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

10.23. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de calculo detalhada 

10.3. 0 pagamento somente'  sera  efetuado após o "ateste, pelo servidor Competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

10.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificação da conforrhidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados,  bent  como 
As seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanha-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço • e Previdência Social), correspondentes ao mês da Última nota fiscal ou fatura vencida, 
quanto aos empregados diretamente vinculados a execução contratual, nominalmente identificados; 

. 	• 	. 	. 
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b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta  in-loco ao Cadastro Murildipal de- - .., 
Fornecedores de Cocos - CMFC, ou na Impossibilidade de acesso ao cadastro, mediante ciirisulta,.,.'- r  
aos sitios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no artigo 29 da Lei n.° 8,666/1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que 
tenha sido paga pela Administração. 

104 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente ate que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á  epos  a 
siomprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.  

It  5i Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 
do cadastranento da CON,TRATADA no Cadastro Municipaide Fornecedores de Cocos ,,..CMFC e/ou nos  
sites  oficiais, devendo seu resultado ser impresso, aufenticado e juntado  ad  processo de oagamento. 

10.6. Quando do pagamento,  sera  efetuado .a retenção tributaria prevista na legislação aplicável, inclusive 
quanto ao artigo 31 da Lei ri 6.212/1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),  sera  observado o disposto 
na Lei Complementar n°116, de 2003, e legislação municipal aplichvel. 

10.62. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacipnal, nos termos da Lei 
Complementar n,° 123/2006 e alterações das  Leib  Complementar n.° 147/2014 e 155/2016, não sofrerá 
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o 
pagamento ficará condicionado a apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tiibutário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7, 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depósito  ern  conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por  mitre  meio previsto 
na legislação yigente. 

10.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em  clue  constar como emitida a ordem bancária.  
para pagarnento.• 

10.9. A CONTRATANTE no se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos ae pagamento, desde que a CONTRATADA nati.tenha Concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos mokatórios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista Rara o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6°A, (seis por cento) ao ano, aplicando-be  a seguinte fórmula:- 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratários a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = indice de atualizaçao financeira, calculado segundo a fórmula: 

-(6 / 100) 
365 

N = Niirmero de dias  antra  a data Jimite prevista para o pagamento ep data do efetivo 
. pagamento 
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VP  = Valor da Parcela em atraso 

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluidos, caberá à CONTRATA 	presentir 7-  
comunicação escrita informando o fato à fisbalizagáo da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de 
ate 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório 

11.1.1 p recebimento provisório também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusão de todos os testes 
de campo e A entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

112 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, Por meio 
de profissionais técnicos competentes, acompanhados  des  profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

- finais que se fizerem necessários: 	- 	 • 

1121. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências Verificadas. 

112.2. A CONTRATADA fica.  obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, es suas  
expenses,  no todo ou em. parte, o objeto em. que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, -cabendo à fiscalização não atestar a ultima e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento PrOvisário. 	 • 

113. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados  sera  lavrado em ate 90 
(noventa) dias após a lavratura do  Term)  de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 
fiscalização quanto As penciênclas. observadas)  e.  somente  epos  solucionadas todas as reclamações 
porventura feitas quanto & falta de pagamento a operários ou fornecedores de  materials  e prestadores de 
serviços empregados na execução do contrata 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consrmiando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado A CONTRATANTE nos- 15 (quinze) dias 
anteriores & exaustão do prazo. 

11.32 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, 
das garantias concedidas e  des  responsabilidades assumidas em contrato e por  forge  das disposições 
legais em vigor (Lei n.° 10.406/2002). 

13.3 Os preços permanecerão válidos por um período de em ano, contados da data de-  apresentação da 

proposta. Apos este prazo serão reajustados, por responsabilidade do Município, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 
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Onde: 

R - valor do reajustamento procurado; 

V - valor contratual a ser reajustado; 

-:-2.Fraw 

Aszinat.L  

lo  - indice de preço verificado no més de apresentação da proposta; 

li - indice de preço referente ao mês de reajustamento. 

13,2 Os  indices  a serem. considerados no reajustamento, serão extraidos da 
Vargas 'Coluna 35- indice Nacional de Pregos -141%1CC. 

13.3 Para fins de aplicação desse item deverão inedstir culpa da licitante vencedora, no não cumprimento do 
prazo inicialmente pactuado. 	 - 

revista .da Fundação Getulio 
. 	• 

13.1: As despesas decocrentes,da presente contratação  correrão à conta de recursos éspecificos 
consignados no Orçamento do Municipio de Cocos deste exercido, na dotação abaixo discriminada: 

02 06 - Gei:enc. Das Ações da Secretaria Municipal de infraestrutura 
15.451.035.1023 - Construcão e Reforma de Pragas e Jardins 
4.4.9 0.51.0030 - Obras e Instalações 
00- Recursos Ordinários 
24 - Transferências de Convênios - Outros ' 

13.Z Casa a vigência do contato-ultrapasse o.exercicio financeiro, as despesas do exercício subseqüente  
comet  a conta das dotações ciçamentarias aprovada.s para o  proximo  exercido. 

14.1. A execução dos serviços ora contratados  sera  objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE, Para este fim especialmente designado, com as 
atribuições especificas determinadas na Lei n.° 8366/1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

• 14.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a experiência 
técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra 

142 0 acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação :de que trata este itentnão excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidaria, 
indusive perante terceiros; por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

14.3, A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 
prestados em desacordo corno presente Edital e seus Anexos e com o contrata 

14.4: As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado 
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15.t Nos termos do  art  65, §10, da Lei n.° 8.666/1993, a Contratada ficara 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 

15.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos e de ate 50% (cinqüenta por 
• cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.2. As supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes poderão exceder o  
finite  de 25% (vinte etincopor canto): " - 	, • • . 	 ' 

15.1.3. 0 conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre-  o valor original 
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação  antra  eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

152 A diferença percentual  antra  o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do 
sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não poderá ser reduzida, em 
favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que. modifiquem a planilha orçamentária (artigo 127, 
§5°, i, da Lei n° 12.309,de 2010). 	• 	 •  

16.1. 0 atraso injustificado na execução do ntrato sujeitará a CONTRATADA,   pt's  regular.  process°  

	

Administrativo, a penalidade de: 	" . 	. 	. 
. a. multa  moratoria  de ate 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, ate O'limite de 30 (trinta) dias, 	 - 

16.1.1. A aplicação da multa.  moratoria  não impede  clue  a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outrassanções cabiveis. 

16.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 
no Edital e no contrato, sujeitará -a CONTRATADA garantida a previa defesa, sem prejuizo da 
responsabilidade civil e criminal, As penalidades de 

a. advertência por faltas  ¡eves,  assim entendidas Como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação, 

b. multa compensatória de até 10% (dez por canto) sabre o valor total da contratag5o; - 	. 	 • 
c. suspensão de licitar iiMpedimento de contratar com o Municipio'de Cocos pelo prazo de ate dois 
anos; 	 • 

d. declaração.  de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
. perdurarem os motivos determinantes dá punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que éplicou a penalidade, que  sera  concedida sempre que a CONTRATADA 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo  Oa  penvltdade 
suspensão do subltem•anterior. 

1621. A recusa injustificada ,da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente conviétadar:. •-• 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale a inexecução total do contrato, Sujeitando-a 
as penalidades acima estabelecidas. 

16.2.Z A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa 

16.3. Também ficam sujeitas as -penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no sybitem anterior, as empresas ou profissionais  qua,  em razão do 
contrito decorrente desta licitação: 	 • 

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos, : • • 	' 

1632 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
- 	. 

16.32 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilicitos praticados. 	 - 

16A A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em -processo administrativo que 
assegurará o contraditório  ea  ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei-n.0 8.666/1993, 
e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo de pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
principio da proporcionalidade. 	 . 	 , 	• 

16A As multes devidas e/ou prejuízos causados á CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos  ern'  favor do Munlcipio de Cocos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio de Cocos e cobrados judicialmente. 	- 

16.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente • 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de fornecedores de 
Cocos - CMFQ. 	 ' 

16.9. As sanções aqui previstas ião independentes  antra  si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidastablvpis. 	 . , 	 . 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência 
de dano de difícil ou impossíVel reparação. 

16.1.  Sao  motivos para a rescisão do presente Contrato, 'nos termos do  eft.  78 da Lei n..° 8.666/1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

IL  o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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XV. o atraso superior a•90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 
serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem intema ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar 
pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a Situação; 

XVI a não liberação, por parte da Administração,  (Jo  objeto para execução do serviço, nos prazos 
contratuais; 

XVII a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada; impeditiva da 
execução do Contrato;. 	 ' 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art  27 da Lei n.° 8.666/1993, sem prejuizo das 
sanções penais cabivers 	 e- 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nós autos, assegurado o contraditório 
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• 111. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a oornprovar a impossibill 
conclusão dó serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no inicio do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação ,  da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como efusão; cisão ou incorporação,  nay  admitidas no 
Contrato; 

VIL o desatendimento_ as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

• VIII o cometimento reiterado de faltas no sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art,  67 da Lei 
n°8666/1993, 	' 	' 	• 	 - • 	 • 	' 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, oufalecimento da CONTRATADA; 

Xl a alteração social  op  a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 
a execução do Contrato; 

- XII. razões de interesse público, de alta relevância e ajnpb conhecimento, justificadas e determinadas 
pela  maxima  autoridade da -esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e 
exaradas  rib  processo administrativo a que se refere o Contrato; 

XIII a supressão,  pm'  parte da Administragáo, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 
Contrato além do limite permitido no § 1° do  art  65 da Lei n.° 8.666/1993; 	 - 

XIV. a suspensão de sua eiedução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 240 
(duzentos e quarenta dias) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

- interna, guerra, ou ainda por repetIdas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do 	pagamento obrigatário 'de indenização pelas sucessivas e contratualmente • imprevistas 
desmobilizagóes, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, ate que seja normalizada a 
situação; 

MUNICÍPIO DE COCO 	 GOV°COS'. • 
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c ••) 18.3. A rescisão deste Contrato poderiser 

18.3.1. determinada por ato unilateral a escrito da Administração, nos casos enumerados nos incikis 
a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

18.32. arnigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

18A. A rescisão administrativa ou amigável devera ser precedida de autorização escritde fundamentada 
da atitoridade competente. 

. 	 . 
18.5. Quando a rescisão ocorrer:  com base nos Incisos XII a XVII desta 	sem que haja culpa da 
CONTRATADA,  sera  esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a 

18.5.1. devolução da garantia; 

, ltta pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e- indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejiios causados a 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

18.7. 0 termo de rescisão devera indicar, conforme o caso: 

• 18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
• , 

18.72. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

1873 Indenizações e multas  

191. O• 	s casos omissos  car  situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão dacididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na LeiComplementar n.° 123/2006 e Lei,Complementar n.° , 	 . 
147/2014, na Instrução  Nonnative'  SLTI/MPOG•n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei n.° 8.666/1993, bem 
come) nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 
contrato, independentemente de suas transCrições. ' 

1 •••iiiLii.j ..• ar.% • 	-1  

20.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste contrato na Imprensa 
Oficial, ate a quinto dia  id  do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data. 

„I .7 	• Lir..*. 

• 21.1. Fica eleito o foro da Comarca de  Coos,  com exclusão de qualquer outro 
seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.22201 2/0001-7 5 	 Telefone (77) 3489.1 041 

por maisprivilegiado que 
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• E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias; de igual teor e forma, para um s6 efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, 

 

S-Gç Cocos-Bahia, 30 de julho de 2018. 

  

MUNICI -  E COCOS-BA 
CNPJ:  it  .012/B00145 

CO RATANTE 

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME 
CNPJ: 06.200.28010001-68 

CONTRATADA  

CPF n.°  •  
CPF-g 366 944 27r.47 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222E12/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Return 

• Extrato de Contrato N° 121-2018 - Tomada de Pregos n° 006-2018. 
Contratada: Antocilvo Ribeiro Teixeira-ME 

• Extrato de Contrato N° 122-2018 - Tomada de Pregos n° 007-2018. 
Contratada:  ICS  — ltaguari Construções e Serviços Ltda-ME 

Imprensa Oficial 

Lei  taiga quo  todo gestor publique  setts  
atoe no seu veiculo oficial pare que a 
gestão soja ma transparanta. 
A Imprenes Oficial cumpre esse  paper.  

Imprensa Oficial 
a publicidade legal 

levada a  tier  

Esta e igdo encontra-se no  site  www.cocos.baJo.org. r em servidor ceráfica o ICP- 

Gestor - Marcelo De Souza Emerenciano / Secretário - Governo / Editor -  Ass.  de Comunicação 
Rua Presidente Juscelino, 115 

Diário Oficial do 
MUNICIP10 BAHIA 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZFZ6WPRWSJ641JJNMBCAQG 
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EXTRATO DE CONTRATO N" 121-2018 

ESPÉCIE/N": Tomada de Preços n" 006-2018 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N" 082-2018 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 14.222.012/0001-75 - 
CONTRATADA: Antocilvo Ribeiro Teixeira-ME - CNPJ: 06.200.280/0001-68 - OBJETO: Contratação de empresa de 
engenharia para construção da Praça da Cultura Joaquim Ferreira de Moura na sede do Município de Cocos - Bahia, com 
vistas a execução do convênio cum o Ministério do Turismo realizado por intermédio do Contrato de repasses n." 
849.352/2017/MTUR/CAIXA, visando atender às necessidades do Município de Cocos, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos- VALOR GLOBAL: RS 497.039,46 
(quatrocentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) - VIGÊNCIA: 30 de julho de 2018 a 25 de 
julho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - Gerenc. Das Attties da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
I5A51.035.1023 - Construção e Reforma de Praças e Jardins 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações; 00 - Recursos Ordinários, 24 - 
Transferências de Convetnios-Outros - Fonte -Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito Municipal. 

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

Segunda-feira 
30 de Julho de 2018 
2 - Ano X - N° 1931 

C6cos 
Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZFZ6WPRWSJ641JJNMBCAQG 

Esta edição encontra-se no  site:  www.cocos.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 
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28/06/2019  

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: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA 
CNPJ: 06.200280/0001-68 

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 válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à 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 está 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 07:27:58 do dia 27/06/2019 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida até 24/12/2019. 
Código de controle da certidão: D631.EB6C.29EB.F106 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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Certidão N°: 20191696857 

RAZÃO SOCIAL 

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

064.288.501 -BAIXADo 06.200.280/0001-68 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, inclusive os inscritos na 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 28/06/2019, 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. 

Página 1 de 1 	 RelCenidaoNegativarpt 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 28/06/2019 13:38 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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



L o 
<4̀  

,:t• 
Ffg NoCQL r ) 

C) 
co  

Assinatura 

Prefeitura Municipal de Santa  Marla  da Vitoria 
AVENIDA BRASIL, 723 

JARDIM  AMERICA  - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA CEP 

CNPJ: 13.912.506/0001-19 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Número: 000431/2019.E 

Nome/Razão Social: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA - ME 

Nome Fantasia: 	CRT  TRANSPORTES E SERVIÇOS 

Inscrição Municipal: 000.102.001/18- 	 CPF/CNPJ: 06.200.280/0001-68 

Endereço: 	 Av Perimetral, 501 SALA 

Centro Santa  Marla  da Vitoria - BA CEP: 47640-00 

RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A 

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

Observação: 

************************************** ************* * ******** *******• **************** ******** * * * * * * * ******* * * ** * * * hh*** ****** ** ***** ******* *** 

* * * ***** * * * 	*hi*** ********** *********** h **************** ****** ********** **** 

* * * * ********* * * * * ***** h************ ***** *********** ***** *** *********** ** * * * ******** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ******** ** * * * * * ********* * * * * * * * 

*4* * * * * * * * * ***** *** * ******* * *********** * ******* *** ***** * ************************** *********** ****** ****** ****** * ***  

Esta certidão foi emitida em 	27/06/2019 	com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão  Aida  até: 25/09/2019 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 9600004173910000000103090000431201906270 

    

II II 

        

II II II 
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II II II 

              

III  

                             

                                  

                                      

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada h verificação de sua 
autenticidade na  Internet,  no endereço eletrônico: 
https://santamariadavitoria.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impresso em 28/06/2019 es 14:02:00 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
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Assinatura 

Pagina 1 de 

Nome: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.200.280/0001-68 

Certidão n°: 174921195/2019 
Expedição: 28/06/2019, As 13:56:16 
Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA  
(MATRIX  E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

06.200.280/0001-68, 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 até 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, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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. 

Dúvidas 	iqestáec: crs 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções 

Civeis e Criminais mantidos na Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, que 

NADA CONSTA 

contra ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA nem contra o CNP): 06.200.280/0001-68. 

Observações: 

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados 

Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluidos processos sigilosos cuja divulgação 

possa frustrar eventuais investigações; 

b) a pesquisa de ações e execuções civeis abrange também as execuções fiscais; 

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Subseção Judiciária de 

Bom Jesus da Lapa (portaLtrf1.jus.br/sjbaa  informando-se o número de controle acima 
descrito. 

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse 
o 	 link:  (http ://portal.trfl jus.br/portaltrfl/institucional/organizacao/varas-

federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)  

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 28/06/2019 ás 14:00 (hora e data de  Brasilia).  

Última atualização dos bancos de dados: 28/06/2019, 14h0Omin. 

Endereço: Av. Agenor Magalhaes, s/n. bairro Mirante da Lapa,  Born  Jesus da Lapa/BA, CEP: 47.600-000. Fone: (77) 3481- 
2756. e-Mail:  01vara.bmp@trfl.jus.br  

https://portattrftjus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecertideo.php 	 1/1 
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Cocos — BA! 

Presidente Juseelino, 115, Centro — Cocos — BA 	COCOS 
CEP: 47.680-000 — Fone/Fax (77) 3489 1041 	"'VI*" ""jell'Ai  

CAPJ: 14.222.012/0001-75 

ORDEM DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento da ordem de serviços, o prefeito do Município de 

Cocos, Estado da Bahia, o Sr. Marcelo de Souza Emerenciano, autoriza a empresa 

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA - ME., inscrita no CNPJ sob NI° 

06.200.280/0001-68, situada na Avenida Perimental TV 501 Centro Santa Maria da 

iniciar as obras de Construção da Praça da Cultura JOAQUIM 

FERREIRA DE MOURA na sede deste município, confointe condições 

estipuladas no contrato IV 121/2018, Tornada de Prego n" 006/2018. 

O prazo para execução das obras é de 240(duzentos e quarenta) dias, 

contado a partir do segundo dia útil, após a emissão desta ordem de serviço. 

Cocos-Ba, 03 de Agosto de 2018. 

Marcelo de 
Prefeito 	u )icipal 

CPF: 02l,27#.047-35 

De acordo 	 /2018 

i  
CRT  - TRANSPORTE E SERVIÇOS 
Antoelivo Ribeiro Teixeira -Me 
CPI': 907.575.725-53 
CONTRATADA 

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

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



sta edição encontra-se no  site:  www.cocos.ba. o.org. r em servidor certi catoI 	I - 
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• Extrato de Contrato N° 121-2018 - Tomada de Pregos n° 006-2018. 
Contratada: Antocilvo Ribeiro Teixeira-ME 

• Extrato de Contrato N° 122-2018 - Tomada de Pregos n° 007-2018. 
Contratada:  ICS  — Itaguari Construções e Serviços Ltda-ME 

Imprensa Oficial 

Lei exige  quo  todo gestor publique seus 
atos no seu veiculo oficial para que a 
gasteo sole mas  transparent..  
A Imprensa Oficial  comae  esse papal. 

Imprensa Oficial 
a publiridvde legal 

levada a serio 

Diário Oficial do 
MUNICIP10 BAHIA 

Gestor - Marcelo De Souza Emerenclano / Secretário - Governo / Editor -  Ass.  de Comunicação 
Rua Presidente Juscelino, 115 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZFZEWPRWSJ641 JJNMBCAQG 
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COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO N" 121-2018 

ESPÉCIE/No:  Tomada de  Preps  n° 006-2018 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n" 8.666/93 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N" 082-2018 - CONTRATANTE: Municipio de Cocos-BA - CNPJ: 14.222.012/0001-75 - 
CONTRATADA: Antoeilvo Ribeiro Teixeira-ME- CNPJ: 06.200.280/0001-68 - OBJETO: Contrataçáo de empresa de 
engenharia  pure  construção da Praça da  Culture  Joaquim Ferreira de Moura na sede do Município de Cocos - Bahia,  corn  
vistas a execuçáo do convênio com o Ministério do Turismo realizado por intermédio do Contrato de repasses n." 
849.352/2017/MTUR/CAIXA, visando atenderás necessidades do Município de Cocos, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos- VALOR GLOBAL: R$ 497.039,46 
(quatrocentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) - VIGÊNCIA: 30 de julho de 2018 a 25 de 
julho de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.(X) — Gerene. Das Ações da Secretaria Municipal de Infiaestrutura 
15.451.035.1023 — Construção e Refonna de  Prams  e Jardins 4.4.9.0.51.0000 - Obras e Instalações; 00 - Recursas Ordinários, 24 - 
Transferéncias de Convdnios —Outros .Funte —Marcelo de  Sown  Emerenelatio — Prefeito Municipal. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47,680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS COt( 
GOVERNO MUN 

Cocos — BA, 16 de julho de 2019. 

Secretár 
ulo Edu 
Mu 

unrath  
al de  Administração  

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Alteração Contratual 57, inciso I. & 1°, inciso II da Lei Federal n°8.666/93. 

0 presente termo tem por objeto a prorrogação contratual, referente à construção da Praça 

da Cultura na sede do Município de Cocos-BA, conforme Contrato de Repasse n° 

849.3 52/20 1 7/MT11 FUC AIXA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 

esta Administração da execução do contrato, uma vez que houve demora no inicio da obra em 

virtude do atraso na liberação de recurso financeiro por parte do Ministério do Turismo. A 

prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no  art.  57, inciso 1, § I', inciso 

II. da Lei Federal n° 8.666/93, por se tratar de obras que estão contempladas nas metas 

estabelecidas no Plano Plurianual. 

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 poderá ser inferior, igual ou superior ao prazo firmado inicialmente conforme 

previsto na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ser formalizada antes da extinção da vigência 

contratual inicial. 

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MUNICÍPIO DE COCOS 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2019, lavrei o presente termo de abertura do Processo 
Administrativo sob o n° 118-2019.  

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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02p01,re) 0_  DESPACHO DA AUTORDADE COMPETENTE 

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° 121-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos 
Assessoria Jurídica do Município de Cocos, para análise e elaboração de parecer 

jurídico acerca da legalidade/possibilidade de celebração do 10  Termo Aditivo ao 
contrato n° 121-2018, à luz da Lei Federal 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, 17 de julho de 2019. 

A./farce Co de S  az  Emerenciano 

(reef to Siunicipa 

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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Cocos — Bahia, 17 de julho de 2019. 
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Ao Exm°Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor, 

Em resposta à solicitação formulada por V.  Ex'.  acerca da existência de 

previsão orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 121-2018 até o 

dia 20 de julho de 2020 mediante celebração do 10  termo aditivo, informo a existência 

de previsão, devendo a mesma correr a seguinte dotação: 

02.06.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1023 — Construção e Reforma de Praças e Jardins 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 — Fonte 

Atenciosamente, 

':----Rannunt10-c—frrIS55d-r- -Atvet 
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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Origem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA. 

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 ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.200.280/0001-68, estabelecida 

Avenida Perimetral, n° 501, centro, CEP: 47.640-000, Santa Maria da Vitória-BA, tendo por 

objeto a execução dos serviços especificados na justificativa, tenho por pertinente e possível a 

formalização do 1° Termo Aditivo de Prorrogação, nos moldes apresentados, por se revelarem 

presentes as circunstâncias e requisitos exigidos pela Lei Federal n° 8.666/93 e atendido o 

interesse público envolvido, 

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

de prorrogação contratual, qual seja o prolongamento de sua vigência inicial, entre as mesmas 

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

Administrativo Brasileiro é admitida sem necessidade de procedimento licitatório, desde que 

seja oriunda de contratação legal, direta ou indireta, devidamente justificada e com previsão 

expressa no instrumento contratual original e inicial. A prorrogação dos contratos firmados 

com a administração pública, tuna vez verificada a possibilidade, é realizada mediante Termo 

Aditivo de Prorrogação. 

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

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 

Administração da execução do contrato, uma vez que houve demora no inicio da obra em 

virtude do atraso na liberação de recurso financeiro por parte do Ministério do Turismo. A 

prorrogação contratual vislumbrada se enquadra na Lei Federal n° 8.666/93, por se tratar de 

obras que estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de prorrogação de contrato administrativo encontra-se 

corroborada no quanto disposto no quanto disposto no  art.  57, inciso 1, § 10, inciso 11, da Lei 

Federal n° 8.666/93, o qual dispõe: 

Lei Federa18.666/93. 

"Art  57. A duração dos contratos regidos por esta 
Lei ficarã adstrila a vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanta aos relativos: 

I aos projetos cujos produtos estejam contemplados 
PIUS' metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 
poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato 
convocatório; 

§ 111  Os prazos de inicio de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais clausulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econamicoirinanceiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 
processo:  

I- 

II - szipetTeniência de fato excepcional ou 
imprevisivel, estranho à vontade das panes, que altere 
Andamentalmente as condições de execução do contrato; 

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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Neste sentido, resta comprovada a possibilidade de prorrogação contratual, haja vista que o 

projeto executado pela ora contratada configuram-se como produtos contemplados nas metas 

estabelecidas no Plano Plurianual. 

Desta forma, o desfazimento do contrato ora celebrado ocasionaria um prejuízo a população e 

um gasto desnecessário, urna vez que haveria necessidade de realização de um novo processo 

licitatõrio para execução da obra. 

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

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

autoridade competente e devidamente justificado, conforme preceitua o § 2° do  art.  57, da Lei 

Federal n°8.666/93. 

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 execução contratual, 

fica evidente a necessidade e possibilidade da prorrogação da contratação. 

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

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

apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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

'4 



MUNICÍPIO DE CO 
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I - O ato deve ser previamente autorizado e devidamente justificado pela autoridade 

competente; 

II - A prorrogação contratual deve ser consubstanciada em  Fenno  de Prorrogação do ajuste 

inicial, mediante aditamento; 

Ill - 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 a prorrogação contratual que 

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

prevista no  art.  57, inciso 1, § I°, inciso II, 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 tI o entendimento que submeto à superior deliberação. 

o parecer. 

S. N4. J. 

Cocos — BA, 19 de julho 2019. 

ç\, 	
/ 

Carlos  R eei  a c Silva 
Assessor Juridio 
OAR-BA — 782 B 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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1.13,  

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e atendendo aos requisitos legais 

do  art.  57, inciso I, § 1°, inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/93, AUTORIZA a prorrogação da 

vigência do contrato n° 121-2018, firmado  corn  a empresa ANTOCILVO RIBEIRO 

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

06.200.280/0001-68, estabelecida a Avenida Perimetral, n° 501, centro, CEP: 47.640-000, 

Santa Maria da Vitória-BA. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 22 de julho de 2019. 

911arce& de So a Emerenciano 

Prefei liunicipar 

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

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	06.200.280/0001-68 

Razão SOCial:ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA ME 

Endereço: Av PEFUMETRAL 501 SALA / CENTRO / SANTA MARIA DA VITORIA / BA / 
47640-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que  !he  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:19/07/2019 a 17/08/2019  

Certificação Número: 2019071901420049010420 

Informação obtida em 24/07/2019 11:35:24 

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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MUNICÍPIO DE COCOS COCOS GOVERNO 

10 TERMO ADITIVO N°215-2019, AO CONTRATO N° 121-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°082-2018, TOMADA DE PREÇOS N°006-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA 
ANTOCILVO 	 RIBEIRO 
TEIXEIRA-ME. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n° 115, centro, Cocos-Ba, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, 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 outro lado, a empresa ANTOCILVO 
RIBEIRO TEIXEIRA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
06.200.280/0001-68, estabelecida à Avenida Perimetral, n° 501, centro, CEP: 47.640-000, Santa 
Maria da Vitória-BA, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n° 121-2018, datado de 30 de julho de 2018, 
vinculado ao Processo Administrativo n° 082-2018, Tomada de Pregos n°006-2018, nos termos da 
Lei Federal n° 8.666/93, 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 
NOVE — DA VIGÊNCIA do contrato n° 121-2018, mantendo-se o valor do saldo contratual existente, 
pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 121-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, passará a viger a partir do dia 26 de julho de 2019 com termino previsto para o dia 
20 de julho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o valor inicialmente contratado. 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

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 ggsg,§ 
A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da execução do contrato, uma vez que houve demora no início da obra em virtude 
do atraso na liberação de recurso financeiro por parte do Ministério do Turismo. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-sena  art.  57, inciso I, § 1°, inciso II, da Lei Federal n°6.666/93 

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

02.06.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1023 — Construção e Reforma de Pragas e Jardins 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 - 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 assi das. 

Cocos-Ba, 24 de julho de 2019. 

MUNICI 	COCOS 
CNPJ: 14.222.0A2/0001-75 

CONTRA ANTE 
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CNPJ: 06.200.280/0001-68 	kvITOCIINO RIBERO TEIXEIRA - ME 
CONTRATADA 	 Av. Perimetrol, n°. 501 - Centro  

Cry.  47.640-000  
La Sonia Mode  da Vitória - Bahia ai 

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

10 TERMO ADITIVO N° 215-2019, AO CONTRATO N° 121-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°082-2018, TOMADA DE PREÇOS N°006-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 
COCOS E A EMPRESA 
ANTOCILVO 	 RIBEIRO 
TEIXEIRA-ME. 

O MUNICIPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n° 115, centro, Cocos-Ba, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, medico, portador do 
RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de 
Cocos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa ANTOCILVO 
RIBEIRO TEIXEIRA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
06.200.280/0001-68, estabelecida à Avenida Perimetral, n° 501, centro, CEP: 47.640-000, Santa 
Maria da Vitoria-BA, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n° 121-2018, datado de 30 de julho de 2018, 
vinculado ao Processo Administrativo n° 082-2018, Tomada de Pregos n° 006-2018, nos termos da 
Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na CLAUSULA 
NOVE — DA VIGÊNCIA do contrato n° 121-2018, mantendo-se o valor do saldo contratual existente, 
pela motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 121-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, passará a viger a partir do dia 26 de julho de 2019 com término previsto para o dia 
20 de julho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o valor inicialmente contratado. 

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MUNICÍPIO DE COC S COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

Estado da Bahia 

A prorrogação da contratação acima mencionada 6 justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da execução do contrato, uma vez que houve demora no inicio da obra em virtude 
do atraso na liberação de recurso financeiro por parte do Ministério do Turismo. 

CLAUSULA QUINTA— DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no  art.  57, inciso I, § 10, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

02.06.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1023 — Construção e Reforma de Pragas e Jardins 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 — 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, 24 de julho de 2019. 

MUNICIPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA-ME 
CNPJ: 06.200.280/0001-68 

CONTRATADA 

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