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

 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 
NP 119-2019 

2019  
OBJETO: Prorrogação contratual de locação de imóvel, conforme prevê art.57, II da Lei ne 
8.666/93 c/co  art.  Si, inciso II, daLei Federal ne 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

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



MUNICÍPIO DE COCOS 
CNP): 14.222.012/0001-75 GOVERNO MUNICIPAL 

    

Cocos-BA, 16 de julho de 2019. 

Exile. Sr. 
Marcelo dc Souza Emerenciano 
MD.  Prefeito  Municipal  

telchMay 

cL7 ti—Tja," 

1-c77.‘ 
Z

inc:u 

 

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 
118-2018. 

Senhor Prefeito. 

Inicialmente cumpre reiterar que, para atendes as necessidades da Administração foi 
necessária a deflagração de processo de Dispensa de Licitação n°022-2018. fundamentada no  
art.  24, X, da Lei Federal 8.666/93,objetivando a locação de um imóvel destinado ao 
funcionamento do lnfocentro deste Município de Cocos-BA. 

Em 25 de julho de 2018, o Município de Cocos-Bahia, celebrou o contrato n° 118-
2018 com a Sr'. RAIMUNDA MOURA SAMPAIO, portadora do RG n° 02.008.341 89 
SSP-BA e CPF n°571.731.685-20. residente e domiciliada na Rua Dionísio Nunes de Moura, 
SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, pelo valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  
corn  prazo de vigência ate o dia 25 de julho de 2019, podendo ser prorrogado conforme prevê 
o  art.  57, II, da Lei Federal IV 8.666/93 e CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGAÇÃO, desde que justificado. 

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

No entanto, considerando que o termo final do contrato é o dia 25 de julho de 2019, 
torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de vigência previsto para o dia 25 de julho de 
2020, nos termos da CLAUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
do contrato celebrado e  art.  57. inciso II. da Lei Federal 8.666, para que a Administração 
Pública não sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 

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



MUNICÍPIO DE COCOS C GOVERNO MUN C PA CNP): 14.222.012/0001-75 

Fia Whit:64- 

ceed 
— „ 

,natere,/ 

De acordo com a declaração da locadora, ora anexada, a mesma concorda com o 

aditamento do contrato, com vistas a atender a necessidade da Administração Pública, 

mantendo o valor originalmente pactuado, razoável com os preços praticados no mercado. 

Desta forma, visando a continuidade da prestação dos serviços, cuja eficiência e 

aprovação são cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado, venho requer a 

V.Exa. autorização para celebrar o I° Termo Aditivo ao contrato de n.° 118-2018, para 

prorrogar a vigência do contrato para o dia 25 de julho de 2020, com base no  art.  57, inciso 

II, da Lei Federal n' 8.666/93 e CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGACÁO do instrumento contratual, consubstanciado razão de interesse público 

relevante. 

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

Concordância. 

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

consideração. 

Pau 
Secretar  

Eduar 
unicipa  

arath 
e Administração 

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



Cocos-BA, 16 de julho de 2019. 

AO 

MUNICÍPIO DE COCOS-BA 
NESTA 

Declaramos que estamos de acordo com a celebração do 1° termo aditivo 

objetivando a prorrogação do contrato n° 118-2018, vinculado ao Processo 

Administrativo n°097-2018. Dispensa de Licitação n°022-2018  corn  vigiincia de 26 de 

julho de 2019 a 25 de julho de 2020 pelo valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Atenciosamente, 

RAIM A MO RA SAMPAIO 
CPF: 571.731.685-20 

LOCADORA 
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-• TERMO DE .CONTRATO.:,  DE . 

:,:t.cmAgiko DE IMÓVEL- OVE  SORE  El 
CELERAM:o»muNidipiotti.qppoS; - ; 	B. 	. 	 . 
BA: E A  SW'.  WunnyNDA'. motiNA 
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O 

 . 	, 
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MuNicfmo. DE cgccis:, BA,: lpessoa - 	direito 0,6E66 interno; inscrito rio-ICNR.I.sob 0 

	

14.222:01219901-.75, Orrt.sede nalRya.-Oresidenta'JLIScelino: 	Ceritro,•:CEP-;4708D-9456, 
tocos•:, BA., ti-masto atgk. rep.rdientod0 Otta»Prefeito .Municipali; Marcelode-;-Btilga Emérericiano, 
:d6favente4atiohlinada LOCATÁRIO; a  a  BO.  RAIWIDNDP. MOURA SAMPAIO, kiscrit6. no 
02..908.:341 :89 Per-BA e dP,F n0  5t1.73t685-?0, :rtaitiente à domiciliada naltua Dionisio NuneS. • .- 

t 7 de 00.1iiti,S/"Ii.iOrktro;  'Pegs  Mupicipio, -.dtravarite designada LOÇADQRA,..teride SM,Vitta '0  clue  .. 
consta no ProceaSo:AdministratiVe h`i 0974016 e'envobservãricia os :c:Iisp:4456s cia Lei n9-8:686, 

:de 21 de junho 	-193., rasolvem6elebrtirsiipreSenteTentici .do Contrato; Mediante as cláigulase . 	. 	 . 	. 	. 	„ 	. 
- 	Obi-dig:5es seguir  ebb  riciadaS.. r. 	: • 	 -• 

. 	 : • 

1,1, este termo de contrato  'ten  como objeto a locaçoo de inleivel liiCtliiadO At  Rig  Presidente . 	. 
Vargas, SR centro, neste municiéto. destinado  Op  funcionamento do Ink:Centre, deste município ' 

2:1„O presente tirrho de Contrato t'érrrialiiidéCOOM 	 no  art  24, iriclso X, da Lei n 
8666, de 1993; o qual Ocitorize a: dispensa -cielicitaçãO para l liticaÇão.delmOvit destinado ao 
atendimento  dap:  finalidades ,:PreciPuas da Adhiinistra0o, cujas necessidades de. insfalagão: 
localização condicionem • a"..-stie :pScclba, 'desde • que o  'Otago  Seja. compatível cOnbio valor de 
Mercado, segundo avaliação preVia".. 	 • • 	 . 	; 	• 	 . , : 

igaingnr,r7niSS 

3.1;A LOCADORA obriga-se .a:. 

11.1; Entregar o irri6vet .orri perfeitas cOndir6es de usio para OS  fibs  a que se -destina, e em 
estrita observância das estfiecifictiCtee  eta  Stia propcsta; 

• -Rua Pres!clenjeJ05celjn0,1154 .çe.ntro, çocc,n, Balupi ;sr, 74880 000 

. . 	, 414.P.J.9-6  14.. 2.0;.12.7000.1 -78' 	. ..• •Tcief n; (77) j. 	;1041  
,1 

1 
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MUNICÍPIO DE COCO V 	MU• 	 NIelitAL  . 
nielools,wpem 

3.1.2....Feritécér declaração atestando  qua  não pesa sobre o imóvel 0:helot:jar Impedimento de ,  
ordeal juridic*  cape; de  deiced&  errt riseo taElocaçãO, ou,  'Casts  exitta-algOm.intedimenre.,,,, 

"--. Preirter pie esplareeirnpntee p,stbiveig, inattYsive 'porn e juntada da dOcurrientação.perãrreigkimf-;;;-, 

	

'•  pat*  fins de avaliaçãoper parte 	L6CATM1.0; 	- 	 ' 	.., • 	•  met„'.  . 	, 	 • , 

Garandr; durantee tempo da locação, ousapecilico do Imóvel; 

3.1.4. Menter.'4Urante-a.le6apão,.a forinie Pideeline do imóvel; 
. 	. 	 . 	 , 

;1.t5. Responder  peles.viCiOs ou defettee enteriorps 5.1ocecão; , 

". 	• .: 	• , 	,• •.. 	 , 
*1,8, .."\exitior ,o LocEriskftyp. na  ,00égri9a6 minuciosa do estadp :46 inieVitirs,ign. dto de::  

- rtalizep A.  &NHS  C1 , 	 • 

3S7. Pagar 	Sat  de adrninistrepAS 	se houver, e-de'intennecliecetei . 	 . 	. 
compreendidas es deepeseaneteasefiéae-eferiP161.46 idoneidede4otpretandentel -•• 

SI .8, Manter durante 6.i/401-vela:do Pent:rates, todas aSCOodie6es'4,e:-fiabiiltiodee qe.iitiff000 
eiodidais'riciiiitebée de dispensa de trei5toãe', • : - . 	' 	lt.: • 	 • 

• . 	 • 	: 	• ..  
..:...,.. 	• 	.• 	•':. 	- 	- 	 •,. 	., 	• 	 . 	. 

	

LOCATÁRIO 	eitorapaas rrat.itutaridede:do.imOv,a1,:inclutiya cote 
epíitetentaãO de documentas-0.correaendente.:: 	„ 	*, 	• 

4 0.i!...i.pgATARI2-.ebtfóe,ee a 

Pairer.e.,ielkigirere; os qnsigoN  00, lbcõ4Aci 	ncfpriteteitipOleide..nestelTarnie .  

	

'de pciritrpto;• •.• 	• 	• : • •-. 	••• 	 • 	• 	• 	 • •••• • - 

.4.14.:Setvir-se de imóvel para o uso convencionado  du.  pratienido,.. cenipethrat,,:cbm 'a „ 	. 
-netureze.deatee.com  o fim a  quo  Se destina devendo conserva-lo como se seu fosse; 

••• •4.4.3.:KeRiliief visiona do imóvel antes da entrega eits .•chave44 . para efiefrtde Verificareit3: 
.1:atiriuctoie.daeStedci de imóvel; fazendo .e.cinalar-de.Tertno:deViObriazos eVettfeeij defeitos 

existentes, 	 - .. • 
. 	. 	 • . .• 	".• 	- " 	• . 

4.14:13eStituir o imóvel, finda s. locac4o;  get  condições  'ern  40a .,e ..ratebeh,  :conforms  
-docunento d cletcriga6 	LiCie."felistbO;411- 	 tstoit 	éerve ae•  doW9Eist s 

	

e 	min 	JC • 	 41 	 e 
deterioraoães dédorrenteedo Uso:nereiai;: 	 ' 	 • .. . 	. 	. 	: 

• OA  Comunicar a LOCADORA nualeber ,dane ou defeito buj*repara.400.;'a.:este inàurntit• 3,  
bet' corer)  as eventuais turbagee.s de terceiros; 

. 	. 

. 	• • 	 , 	 , 
Rua, liti;iittinie:14sOlinp, 115, Centrif, %Cocõs Bahia, CE.P 47680-00o 

- ti40) ri•:?'14222:0•12./.0001 	 tgiefriOe: I7/y/1469:1-041 

e  
• 

Pt 4i 
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‘,....zsglettbt.s>0 ,  

nestas:.: 
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elVoiewf .•.' 	 . 	. 	 .•. , 	 " 
40 	Consoler.'  cem a roglizeoad-de:rreParoelurgentes, a cargo da -•LOCADO 	sendo:fr 

..tisiteduredP  bp  LOCATÁRIO odirCitp ao peatimento Proriorbionatiditi,  elu.gtielr'ciiso 	Der  Jr-CI  
dtir9M RIBIP de dez dias, nos•Iterniei tielallgri 26.de, Lei:fi.°•".•8:245,-  40,1981; • 	• ; 

• 4.1.tReilizer o iniesfietia reparo ; dos•deries veritieades no imóvel, ou nas suas InseatoOds, . 
.ProVeC8deS'Per:seue agerités, tundionarieS ou visitantesautorizados. 	• - 	• ". 	-• 

'4i 8. hIgie modificar a forma externa  Su  Interne do imóvel • sem o toricientimentdprévici e por 

. • 41 9. 	imediatamente a LOCAOPRÁ 	COcitrnentoS .06,•cetPriariõeCle: tributos .: e 
".• 

 
encargos 	 cujo .pagamento-não seja do tseu encergd;.bern•-cOm0; qualquer- 

itiftrira0ei, rutilte ciu'eitigetkia"Ceaútbridade;pUbliCa, ainda  club  direcionada ao LOCATÁRICX • • 

• . 	- 	• 	• , 	• 	: • " 	. 
:/4.140:..egigar despesas : de:telefono !de  consumo de energia 016814/Ague ettgete; 

-"4:1..,11i"Oetinttir a vistoria .ein ini0Vet, Oetiti.-LOCÁDOIRA  :Ott  pciCSege 40644100C mediante 
prévia 	

: 
• préVIR Csirribinetieti.• 	hora  both 	 sgi* 	e,.,exereitieop par 

	

. 	. 	. 	• 	. 	. 

• • 	. 

neóesSerias intreduzides pele LOCATÁRIO, ainda Otici;não.aalitorizriCs -016 . 
: 	 bent derno 'es Citeis; "desde  its:*  autorizadas, :serão "indehi#veiS..e ,pennitent o • 
• exercício do direito  tie  retenção, de aSárde  Sera  o artigo 578 doi Códigci-Ctvg: • • • ", 

LOCATÁRIO  floe  destie-,ja atitorilado e fazering iinevel locadd,::a0 itdapteC6es• 

	

enseVets eo•cleiemPeritib•das  sties 	 - - • ' 	• 	• , 

52 Em •qualquer caso *ides as bOnfeitiades desmonteveis tais  Porno  dortinaS >divisórias,  
tapetes,  etc,  poderão ser retirados  Pete  LOCATÁRIO, devendo c• trTICvel locado ; entretento ser 
deVoMdo com os seus respectivos acessPrioé. • 	' 	 ' • 	- . 	 . 	• 

. • 
• 

81I. 0 Valor global da locação e de R$ 12.000,00 (doze mil  teals).  

:7;1..O.pegernentp•Cd giltigUel• sera  efetuado  ern' 12-  (OD's).  Parcelas  00 'valor de 	1 000,00 (on 
mil' reeis),.efe.G. 10°. (déceno)  dia  titii do Mils subsequente .ão  vencido, desde, desde. que  o  .recibo  , 

• leget1OiC;:06.dciáurnento:desgbranQa oorteiperidente: tonne tido. aPreteniatietiele-LOCACORA 
corn anteeedepCie..nittitinn de 10 	dies'. • " 	• • 	 . 	 '"" 	• .7  ••: "'• • '• 	•;.• . 	, 

,.atisstrOdonteite4.114:11S, ceptro, con?s; liabia;'CEP trr.sso.toso 
.04P4:#•;°: 14:Se:12/6601 	-; :; Telef .e:(77) 345o)  1041 

041411 V--c,), • 
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,• 
. 	..• 	.. 

Caso a antecedência  minima  não Seja observada, o,pagame0tuitieriejeluadci 
de ate 10.(d112) dias .6teiS ,cla data da ( apresentação do tocubo iocatkio ou docUrn 

'Cobtartga correspondente pela LOCADORA.• 	 • 	' • . .• 	• 

Pta 
PraZo., 

gat:IPP,  

	

. 	. 	 . 

	

. 	• .7.2.0 pagamento :;somente .  sera  'efetuado • apost,o' .l'atesto",:iiperctlaaniigori:corripetentk-ido 
• doPUtnenitda CohnstriCa;a0itséntõdo poldLOP-A06$". • 	t: • 	 • ••• •'• " i••••• 	• • - • -• 

apresintaçãO'dOi.docitirtierito 'gti Colórangi ou dos 	pArtfrieriies 	.• . 	. 	 „ . 	 . 	 . 
lebactitivou,'„ árida, 'ofrotinstánbia.- ocie iMpe00:ta ,liquidagéoccia ilitspeek o• pdgpmerito ficará 

• 'pertgente até •Crue A LOCADORA  Provider-tots  as medidas saneadoraai...Nesta'.hiptióttese.:, o. prato • 
Sara 	ertientO.irticlara:se=it aPoS a .0ornProVacéb da regularização da situação,:ritIoacarretando 
xilguer.  Onus  para otOCATAF210. . 	• • • : 	• 	:• 	 : 	• .• 	• • 	' 

74!•Ati1eS: 'do . 'pagamento, o 1"...0C.ATARI0 • •VeilfiCari, Po!:  6,06 de consulta' •eietroniait a •-• 
•" .lregufariggdie dó cedastrarnento 'cia LOCADORA  'Yu°  • 'município 	rfos "...altos  °Baal%  • 

especialtue010.• 0uariN 	 cle.ven00,...:Seic;1:0411111ado....eeri:iinpriéss0,."' 
auteriticaddittilifttado ao processo de  Pagan-0610y: 	I 	7  • 	•:• , • 	•••• . 	. 

. 	 , 	 . 
75, 0 pagamento seráetuado:por :Maio de Ordem Bancaria de Crédito, rnediapre gepi5sito eM. . 	 . 	 . 
conta-cotrante'Ou por outro meio previsto na legislação vigente: 	 ; , 	„ 	 . 

• • 	• 	" 	. 	 • 	.• 	• 	 „ • 

:1-6:Sefe'cctilett.lirado tOMO daticio.ptigaillento..c dia ent,q4e  &instal'  cártio.érnitida ardemr- 
bancóMa Para.PagamentO. 	•„ • 	 • '••.• 	" 	

• 

t 	• 	' 	• 
• 

 . 	 , 	. 
iLOCATÁRIO n40,.Sta.reSpónsabilizth.0 •por: qUalqiión geSpesiAtie vnhi:âser efetuada  

yeti  1.0p/WORA,•ejue pgnientPrainao tonna  side  aderdada Paste tertii0d0Contiate:' 

. 	. 
7.11.iNot.caios de- eventuais atrasos...de p.agarrientd, desde que "a L00/2r.tbp10, tiOci tenha" • . 	. 	- 	• 	. 	. 	,• 	. 	 .. 	• 
corthorrig6'..de alguma forma pera tanto, fica .convencionado Otte/a taxa de compertsacilo:  

• finandelta deviga...  paid  LO0ATÁrztlà, en&O: 'a data: do • vencimento - a. 0; efetIvÓi 1104110101(5Mo'  Oa  
:parcela, é calculada mediante a aplidagüd-gasequirite formula 	 I••  

• •..• 	. 	. 	• 	 .„ 	' 	." 	;-, 
' 	aM..41:* 14 X VI% S.CIndb: 	 " 	 • 

r'EM *..-EtleargbtrflOrathilágt: • 
Nariterp:degliaq entre 0,data prevista para oipagamento e a..da efativi, pagamento, 

• YP-4.1)iliCr:ga PérCela 6-Ser paga:. 

I,=  Induce  de compensação 	L00016430; .nssitn:áptirado': 

	

. 	. 

	

CrXy : 	1=16/100y  m• 	:I =16,00Q16538: . 	 , 
• " : 

366 	 TX  = Percentual da taxa anual = ., 	, 	. 	,•• 

: 1 Rua  Presidente  Jusceflno LiS, COntró, COct4,13a111:4, CEP 4.7..esti-Poo 
' 	 Telafon;i:;(714%•i8P.1041.  . 	,.„ 
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• 81 0 	
, „ 

piezet.eievjgene a:dc‘ contrato ter  ii  intele,n0  ilia  25 de:  julho de 418 „e eriderrareen0:ern. 	• 
• julho de 2019, podendo, .per interesse: 	Adinir•ilitrapacii.. 'seirbrorrpgeitlafiee'„Perfo5lee•S4Oessiiiei; 
confOrma.prei4eteutta.l_ei Federal .66.6/9a. ••:: • 	 •-: :•:. . 	 :•• .".• ,• 	: 	• 

:finiancejr6S: de •eontreitistip se terão inteio a partir  di dale.  da entrega das 

	

•••ch:ayis, mediante Terrtiq,10reeadide:.diiii;fletorkt,  qo imóvel: 	, 	: • ' 	• 	' 	„,„ 	- 

poirrittosieão de contrato deverá ser prpmovide mediante celeara9ao  le  termo aditivo 

• .- 	 . 	• 	„. 	. • 	 . 	. 	, 	. • 
:8 1 3. Caso 0.0 tenha interesse nu prerreOet..16-, a 1,0QAD.ORA:.devehLenviar.iCerneniettOo..: . . 

escrita -86 LOCATÁRIO, icgritente.gederitialninirptde 3.0.:ftrliiigiy•diiiiida data do terMini, de 
vigéncia dó to,hiretci,..-eob pane ife'aPiieaçãO"  ;Jae.  sa.tieõeS cabíveis por tiesptiMpilmento.ae 
dever 'contratual. • 	• 	." 	• 	••• 	• 	• • 	• 	: 	 :-.• : 	• : • 	• • • 

• 
• Stied:  adtaitido reajuste;db  valet  loOatibici rhelsal  art]  bontrata coii pçazd di*;4196ncialguai '", 

eu 'superior adeié 	mediante :-.21ice0e. do (itylice. Oeral.de:Priiooe 411,0teade 
. -ou-índice,Geral-de'Proçot •;•Dispeciiiiiiidade Interne •;16P-131);  on  putto-:qieiveriheitubstitut-16, 

• divulgado pela : 00(1306 •.Getúlio Vargas 	desde que seja opeerVeld :R. interregno 
reinirnO•d6•1 (Um).anci;,contede de data  le  Sue assinatura,  pate  o primeiro reajuste; dcf da.date-:•• 

	

-.0o último reajdate; pare os subsequentes. ' : 	' ' 	• 	 • ' • 	• 
• • 	• 	• 	.. 	 .,•.: 	. 	 , 	. 

92.:a.eiti.verieg46,-do indeicador açiotadimplicar era,.aajustO, desproporcional ao preço médio de 
inorqiida Øara a presente locação, . b-  L0C.ADO.M.:000 pegeálat 	 tite9tt'lltripettittel . • 
ao iriteMado? de ipoaçAo ho.rminicipio d p•deostE1A; .." : ; • 	" 	' • 	 • • 

. 	 , 
1Q1 AS despesa,  éfeOrre.ntes da presente contratação rnrrertilete eentá,de:reP4riás ei.P9Pti69s: . 

: &Oedema:SS no Orçamento Geral dn Uni06deSte eierdicio,---rikdoe446.atiejitp dicnminada 

• 02.04,000yt•-§ECROARIA Writ:BC i kiÁL IDE„ 
•iZt61.042:;017 ----.Manutt;ng 	Eneino.Basic6; . '• . . 	. 	 . 	 • 	• 

	

'.3ta,9.05506.•00.--• Outros 13eR.Ivri'L; de Terceiros Pessoa 	••• . 	 • 	, 	• 	• 
pri -•rpnto•de Feeurso. • • - 	• 	. 	 • 

,.• 	• ..: 	• 	•• 	• . 	 . 
M• • • 

Riga OcelidephiJut*elipo, 115. Cintro, i.:ocog, 	ÇEP 47.cpe,Oes 
-ckase.i iot.e&outolioi-t 	 (71) 3489(ti.41 



EstociP•da Bahia 

I.UNICiPlaDE,C0C0 , 40V4RNO MU ICIPAL' 
ÇOCtaiOadji ligamAS 

I. )34.177:2;  

   

cl • 
• "411;1::A asealizaotio.  de Presente.Terrno 'de;COntrate  :sera,  eboircfdii..Por.:' -un,1;'nfrpoise 
• COCATARIOnio qual competira dirimir  al  dúvidas ode. surgiram no eertio de sUe.execuoa • -• 	"...• 	•.. 	• 	 " 	 . 	• 

,11.1*2.'Weeel:eriptra". em litediStrO:Prei;PijP .  tedele:z. 	didei4aneles.::ielèiplOhadeUY'dOre le:54  
. exabinle  :Op  -.*ntra45.,•.  • indidahde.da maa e ano, bem.  borne 	'das - pessoas 

• eVentdelMenteenve!vidasi• detethiihandó,e.OUe ferineceèseriere regulerfie0ap;  die  faltas ou ' 
defeitos obserVados :e.en6ar061-lande ..os--apontamentos à aptcinOada.:;*nipatanta para • as •:: ' 

• 11.1 a As .decisões e providências que ultrapassarem a cemPefanida de ftsoat;sib  contrato ' 
....deverão -ser policitades 0, seus supedõret em tempo.- hábil, pare4 .adóôaci,'  des  'evades 

114.3.A LOCADORA poder5  'hiker  um-  representante para representá-lo na execução do • 
• contato." 	

, 	. 	• 	• • 	• 	 . . 	. 

kg.•*Elventuals elteraoties Orintrutuais  reger-se-ão  Pets d.16:ititine.skiartirjee6.0.1:.ef'no,t3:6§6; de • 

•13.1. A ineiecliOao -total ou .-percial.  do -centrat6; ted:.6 desPOMprimento drqueicitier.  des  deveres. 
• lerrcidos'neste Insti urnento, sujcitara a LocAtiortA gatiintidaiprevia defeee  ;SO;  Origurzo 

• ,..datbapánsabilicladé cvii e:  Crib  iinil, ás•:.rterielidedas de • ••• 	-•:e4F „-::.• 	, 

••••„:.;t:Ad,49rté9919  p9r. JOites: leves, •  assist  entendidas corno aqueles...gbe . na6 acarretarem 

	

.Prejuizesjeionitluetives• era objeto cio cOntr:Ota.9,4o 	 • 	-7 	: 

h Multa 
• 

• b.1:Mcarateria de 1% ' (um por cento) por 'Ora- dá atraso, irtiiiatin9Pd9.-.P9Ore -9 Valor ••• 
mensal cia louacao; 	 • '.• 

- : - 

:d.:.•009-.45eneeterid: du.  abk  (cinca  pert  cento)  sobM o \idler tot do cektilestg:;,naipasO de 
IriexetuYacitotEalou  parcial  • de obrigeçar? aierrnida.:.  • ' • • • 	' 	' 

.0;..O'SpetiRae do tidier :eirnpOdiriierità de .contittet:  corn a Pi-étaittira- ikAuniOtPaldp doctio- 
: SA,  pelo prazo  de ate doir, anba;': .; 	•'• • 	•••••• . • . 	• 	•.:•• • • -• 

• . 

• . 	• 	. 
ii...:DedtarOC:ao • uo inidonuidude  nerd  licitar ou contratar  corn  a'ARMinistFRÇaci: P01194i .• . 	. 	. 	 . 	. 
brAdante perdurarem os motivos détej-nilnanteede..pOniOgio '00'# -ripe seja -tifOrriõVida,a 1. 

. 	. 

• : • 	. 
Rita I,Teeildentb Juscelino 115, Centro, Cocos, Bahia ; CEP 47480:000. 1 
CNO.11,0,14:22*,00/0061:-..75 	 Telefona : (77) 300.164i' 



:Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

Yeabilta010 paranta própria. auforidade.:gub: 
..:seinprift.n0e..:a:LOCDORA ressarcir o i...0.0AtAkiageibit projulzaS *Mad:6c'; • - 

13 11 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente comas demais aanç 

lIt Timbérg ficam uj tas 63 p in:Tciadoç, de susPeOrtcy de °calif...0 lip.04dinikitto de•;Obtralar; • 
b..4e.tilecleiraçãOrde iriidoncidéde,. previstas SOMA,: as empreSaS..Auliïfirrh..eflifio  49. presnte 

"
21 tenhaTh 
 • 

qofrido condon gops definiyva6 por praticarem, porrneio.clotosd 	de ,;•frau fiscal •  
"¡al  recolhimento de tributos;. 

. 	. 
• . 

,.. 	• 	. 	 . 	 . .•• 	. 	_ 	, . 	. 	. 
;11.2 2 demonstrem não possuiridoneldbde para gontratar  corn  o LOQATANP:erif.Ar.tbdii.de . 	• 	 •, 
. atos ilícitos pratidra  Jos 	 • 	. 

. 	 . 	. 	 • 	 . 	. 	• 	: 	 . 
13.3. A aplicação de htlaiçóer das:penaIliliklephisviStas,refilitati.s.§4 
que aSsegurará,» cantradildriti.  Pi a airipl*def4sO;ola$aryéridbiiiiã 0: probedifnatitórbrevisto ha kei. 
ho.§:66049,1993;.e sUbsidiari.:., -note na Lei n° 9.784, de 1999. 	• ••• 	.",•• - 	, 

- 	• • • 	. 	• 	 . 	 . 

• 
1.8.4. A outorioade: Competente, ilaoplicaçãb das -Sariçãesi  lexiark brn. .m0640200 a griiVidade 

, da.  çondLita.eld ipfratoi ; o caráter e4.:.cafiVo da pettà, POMi:cOmp o dand0:4000...ap:LOgAt4Rio, 
'-Observado Oprincipit, da  prop  r- 	 ; 	; 	 ; 	 ;• • r :  • 

114:48 multas  00`lidas bisati pre]inits .causados.ad:WCATAftiti isitip•iiedijklIFiot
dos:ororsta 

Berwn pagos,  du  recolhidos• em 	or  do Município,  op  airidd,:quandaldr d caSo.,•SerãfrinSeritas . 
riaPivida AtlykddiMunicipib d 	-Lies júdicie:roenté, 	 - 

. 	: 	• 	. 	..• 
. 11:A. 	devera : ser recoltlIrj no. briZO.  niilirrict 'de: 80 •Oririta) diaa'•;:a.:666tir dfrgatá do • . 	. 	. 

• • fOCObiriVilto 09..Polliunita00 	-••-1  imolo LOCATÁRIO ' 	• •• 
- • 	:• 	.. 	• 

.14:1;0.'LticAtMit5 pácipri.  it}  :•' :;f:  etc  tOrITIO stik Contrato, sem qualquer 	•ciOd de 
deacuniPrin1çhtia: total  eft pat. 	ck:alquer clatiopla contratual •- tiU vbrigação, itrigOsle• ao • 
LOCAD90; 400..Oilakil40 .dó pPlica0:011i.00001•idOderi.cabiveis  

14.1::.1<kibsciOão por der: 

• execução dos vai )f 	Oa:  
Tei6691oLdos,..créci.ia::. dec: 
.0041i0clesprevistas.neste, 

142 Também conslJi rndU 
errapiriera0a.04:.:pit 78 da Lei T. 
X. que sejam eiblicaVe is a eOla 

Rua 'Fit0iiiilliitizi:JusCelinO:'1 t.C.. din.) 
l4222..01,2/0 	7 

:s clivet:gis o obilgiSels COlittatualS.;aparreiSS 
.s 	 devidas ao,  LObeiTAP10,: bpnv..épitgi? 

or Lit° oté'ci.:liMite.- dOS,Prelill±0.4..biiiisMilts0. 
' 

; 

3 333  Irrnr3CiSfirD do ccntrato a ocorrência da S Iiipçtéses 
de 1993  corn  exceção das pevistas n05 uncisos VI IX e , 

, • 	:: 	 • 	• • 	' 

34.89.1041. : 

 

• 

oss41ai;.4M, 



'44.1;:i0a-oései omissos: ou  
pales  disposições contidas .; 
noftbee administrativ,..s 
00:sUea ti-ansetições . 

S 
GOVÍRNO.M1JN CIPM: 
Ustaraugsoomfrarcagew ' 

p4tik!. 4. 
...14.24•1.:Neettlpçteses tde.rescisao de  gad.  tratam OsiltwIcjit 	 ,:de •- 
-1993; desde clue ausente a buipa da -LOCADORA ; :0••-.11JOATARIO 417feeseireitta/dde.. 	‘.3.- • 
.riggutirnienta'pOmpróvados q00.1161.1ver sofrido, :̀ 	 ./ . 	it  

c•  14:21.:Pas4 por'raz6es'de interesse público, devidarnente-juetifipadas;  née  tatiabeiloiatleo 	1°"7"..4,jet. 
ailigp. 76.4 	d 

	

Lith°:6:6C, 	 L-:•••:\TARIO decidaidOolvat q;.11Ttd•vel'efeatiy,tdi.rt.C,.,Eontrtge, 
' iqUat dol'értniaó.06 seu prazo o 	oncia, ficara aispensada,cle pagamento-de qUaltitier  Mutts-  • 
des4i4tie notifica4e. attPPfi.PPBA,  or  escritocorn anteVedênciardfriiMa de 30 (iritita) dias. 

14:2.2,1 '.;.;Nets tiipgteso, case n't 	 tom riéitbiatnene a LOCADORA; eideado.ciaeiest&não: • . 	• 	, 
tánlie;iripprricib iern. 	o  or: 	RV fira ,sujetta..ael aagimente de MOO, 04uiVelente.ii,01.  

Y.Onf M00- de-ai}i9i4ek segando 'a  or °poi  ,o reviste  net  :0126 4f,i.da Lei  if'  8445; 41691,,  ,fa  nO..• 
artigo 413 .4o Código Civil, 'Consi'-'erarido•-seyo .prazg, .•rtiSt$641..,para -9.;teriritiiyjci 	i 	do ll.dai.VOtactd,  . • , 	 . • 

. 
. 	Nos qtsoS. em que 

destnotenanjanfit,' desePrepria 
toesideraf 	çontrato rescin . 	 , 

.inotificaçao,.oumuita. desde 
• " 

.14.4.0"procedittento formal 
dieetamente-a LOCADORA ou  

Irnr.sibilitdda a. ocupação .41:1M4yel,;-Yials •• coMo.,Ittandie; • 
, caso fae.tditp.Oti  :farce 	 ci:.!LOCATARICAiodare 

'irTlente, ficando dispeneada.:;.-00 .quakieitir 
se, n50-itenhe,,toncoi1100para'a situação. 

• :.,. 	• 	. 

terá ' iníôic. Mei-Aiante.-.niatificra o- 	nta, .entregue  
yin  poSt,-;1, coth.5/1§-crde,repildirritkitta,  

Oa  ,Oaeoe  ea:  resditáo cr 	• 	ro formalmente MetiVadOi,i;nbe':Outea. assegurado o - 
. 	..õoYdraditarld e a dmpla,  de. 	e -rec. • 'dos de autorização iescrita i a: fundamentada da ,  

••aqtpricie0e.doMpetehte. 

• 

:14.6..0iterrho, 	rescis5o devE 

14.6.1. Balariço du, even 

1462 Relação dus p.ig„ 1 
- 

14.64 indenizações e mu '  

tiias cum pridos eu parcialmente cumpridos; 
• . 

os e. ainda devidos, 
• . 	'i• 

15- 	plicitadas nas ciaustiles deste`contrateteger.eta-fio 
36:: é 1993,  bairn  .6Orno  nee darnels,  ire6tiliMentos .6 

arte integrante deste*.cOafrato,:iridepahitentereente - 
•• 

Rua Presidente Justilkno, 115, r 
. • tkifkrii.°14,einitzti4fq 

4, ti 
I 	' " 

• t 	f 	47.680-00Q 
nt 	3489.1044 



ft 

11/ 2.4 _IN :IMO.  DE: COC Gov.RNpM NICIPAL  • 
BP:k0NAPPAP,NALvAt 

.16.1,  Flee  eleito o foro  Oa  Cenl-Kca de Co •os-BA, com excluSic".51.e QualqUer. outro,  eels'  
privilegiado  quo  seja para dirinsir quaisquer questões Oriunidee do posse* eoritirto. 

;E as,  or:  
conforme, as partés a seguir%  
pare um se) efeito, na  pr, 	• • • 	- 

• 
Cocas-BA 25 de Julho -ea  2018.  

estarem ;do. .acc.): :16 •••.ajLigti)do$ et ãdrittai004..:ffit30"..t.lids) p 	liginüt',1-$-- 
fii+nri-s: a 	 em 02Vluei);;viaa„--dayigual:.tetir..e.fOrnle.,:eff-7  ' 
'K 	emunhas I 	••• 

• . 

.:i- r: 	_COGICsi 
'2.012/090145: 

O 1:14Fit0;- ...- • 

.17'L< 
.iA 'JURA A PAIO 

5 .734.86:36 
DORA - • 

:ROD Presldianto, iüscélino. 1)5, ,ent:o, 
• 'CNPinPil422.2i:01#0001-75 

- •  
;3489.104e: 



,e4.* 
/AS) 

• 

116(21&  

Est,clo (fa Bahia 

IVIUNI .iP10 DE coctos- 
4_ 
v:4509  

\I»    , 
" 

. • 	. • 
:ESPÉCTEM•if Dispeasa -cle ticita0o  if  p77.7”18 - Vi":13AMENT6 titiGja.4.  art.  .4,15c,-  di  lei) 8.666/93 à suas' 

• alieraçtfes vigentes - PROCES ,c) A i 11r 	 ": 	- CONTRATANTEÍM1LnIcipIo 	 : 
ONPI: 14222,012/0001:15.  61ONTicAtivié. 	dinit:4(1a 	§ali;ipaló 	 EiPirraiicte • ). 

situado na Rua'Ptysidenie Vaegas,SN, 	neste niunielPit;:'.dõiriiiiduli6sfunijouitieattl.'cloinfticenttpc:-.yALOR 
''.9110B.44.: )0_427000;0d (d9?0: mil .reais) 	itc;f1rvIA: 215 Uti julha•-ele 101:4 a 25 de ikt:lhõ.tde  .200 •-•pstitiacl 
oRCAPONTAiti4C43.2.04.00 SERÈTAT<LA MUNICIPAL 17/13:BDUtAa01, 12.301.04:2017;L:z.Pliautaligaõ do 
Ensino Básico;. 3.5.9.6.36,60.00 	 )s .t.! •r 	- Pë.sitia,''Ffsica;  Of  Fonte de::Pàeuisb;ÈbctL.È:tktfr.- 

. 	go.xis:13;k2do.julaido2oi$:—Muiceio  &sown  : .11141-;•  Whirl()  - Prefeito Municipal: 	•••••-‘ 	. 	• 	• 	 '• 

• • 	 • 	• 	• 	, 	. 
Rua PinidantUi.useellnotl'i5;: Centt6/Coec.,‘. 

• .04PJ n.4  4322:01/6001-15•. 

'EÍTIZ 61:) 6E'CONTftATON0  1.18-20111 



te 	 .1.111.10 org. F muse.ao,encoritsa C 	Ca 

• Ato de  Rat!  ic.,; 
.Sarnpai0. 
'Hiarvalsagição 
SaMpalp.. 

•....Adjudicação 
SPrnPai4. 

1/2  

•  Extrato de'Cot,tratr,  

n°022/2018-Raimuhcla Moura 

n°022/2018-RaiMunda: Moura 

' munda Moura Sampalo. 

tpl 651S.qiid*Flo 	rA 
05400Q4'0(41u at 

'.100*?.‘fil!trifaKtiatii,4ffi:0,1  
litiprOr*,  06civi ctiti 	r 

:( cmof Editor - Ass'. de ,C,51-111?! 



. 	. 	. 	. 
.00ASfa-irs : 

. 	213cliziJulhads 2018 

r 47.660-000 
, 7)3489;1Ü41 

DE Of, .gICAÇÃO1  

.-n•cr n°,022-iiiik:fOoririirairitailii Tio 

n193 a alteraoaaa j3bstaribrat:4-:orti 

:do ar autos; para a -•Icipet010 do 
aula Sarnpaici, portadora abl* 

rt8520, situ'arld.5;na:Rua Vr'eslderfle 
c?stintldo 

foi avaliado  am  0$1Z060,06 

RECONHEÇO a ficirrper-ri iiii I 
. 	- 	i: 	. 	•  

art.  24 inciso X. .riii I •  'ii  ' 	' r' 

	

.... 	. 

	

CirMson'apcia  'corn  ci p o 	' i ' • ji 

:irtypiat aa,urópriddarle <' i I" i'l. I '2 rii  rid  
. 	, 	. 	.. 

i 	• 62.60,834.1 .89  SS'.;-¡,"  r, 	 7  

Vargas, ,-Si‘i, criouo, 	• 

	

.. i.Infa6eritaï, Qujo valor C' •• 	oonti ¡In 
• .. 
, mil reais?, paft, d9r;r  ii  1 , 

RATIFICO,  con? IT 

lira': Sr,. Milton L.^^ ,  

determinando  in , 

o 	26 da lai B.600/93; peépaOtiO do 

-to da -cõrrusfa0 de LJcitação, 

on‘iido akirato. 

Rua Presidente JusccIInL lis C . ir 
thli2.11a9.14.222.61.2/6001-7Ii 

• ' 	' 	• 

• esta ocilO56 encz,ntm 
/4WHL9-RR7..86BWilvPF:W: - 
in Orgibr am s.a.ii/Ittor cartificad$ICP:-BAAtiL... 



' 	• 

: Quinimiir 	• 4  
'28 	cle.20 t 8  

PROCESSO — !111\11S 7RATIVO N°097-2018 
DISPENS; 	uc.--AÇÃO N6  0224018 • 

FliMOLOC.'n • p 
-:.1.161t406.  h°.  622-201 	p 

:,•:Ch9iffItilh,10 a: icidagrio 
portaCioita' (JO RC . 	. 

-,:sitwadb  na  Tiud PrestdOpiti 
functoflamento do • t  `Sc.&  

POducit, r•  12 

llineronClatIO 
-14441 

.RijaPrnidente 	Çenit. citd. 
CN.PlittP J.:4222012/0001,-7E 

Cr7 - lc - 
. 	

T.
.  

:Esta  ediçeo en.ccrara nn 

3R4vHL*FRZ860VVZiYgOW 

icLoi•g.liC.SiTI servidor certificado tptmimpii; 

0:  A j•' ':•;trzitiV0 In°  09,7-208, Ospanso •ge:; 
,00 . S11 	OS  seus'  efeitos :j1.01ditos-e 16901 .4: 
v61: 'de, rpriedadia::da Sr' F.talintintialtddliga:.tç 
P9 C"9 :1 139,. M:1:-:BA .O.CPF-n°  571/3168920: 

r,1?0, .nei.pte thuicipIo, 4óstlrya00.:EL: 
.4a1 d,9 RS' 1Z000;pa-(4949.».111 



• • • Cluinta-lalra - 
26):10 JOIN4e.2018 
4.-into X- M1925  

1)14rib 	dd 01:  
)cos 	 .11111JINNCI,P10‘  	 - 

•• 

PROCESSO  MEN!'  IATIVO N°  097-2018 
DISPENS •• • - • : • • •AÇÃO .. 7 	• 4:  -..• • 	• 	• • 	" 

• Piétoito: 	 ri 

.:/.40.616.tibe -kw:4 ict att. 4: 
obJ*to da cootiataçO, em  

it"  aZoo8:34i 	[ 
,.:10015;00 Soie. rn ri=a; 

115,u da si tias titribuiçõei;legallit 
.  'Id Lit; 	iciomi rit" 4.00/93, nitsolva'adjudiogittr, 

'imunda Moura Sampaio, PoilaOtira do 
r:717316520, polo valorgiiibigii.de  Rs.  

12 (dckzEi) me0,*. 	- 	: • 

,teninciano 
it 	-ipal 

ROTP.43100te JuS4eliho, IACu 

,VH.L.+Rn4881.3WL1YCF4 	 , 

iekti60i"i teitifióad6;161:42ASIL 



• Quinta-feita 
26fIeJillho da.2018 
.5 ;•Ano X-11°  1925 

Estilo  (la  Pohia 

:CIP:( DE COCOS 

X5PÊCIL'iNEr pityptid.de Licilardd 
.C.taragdes v1Orrter - t110CESSr) •A 
OM: 14.2:22.012/0001-75 - crEN I 

• ;006val situid0 	ku.1 Pzáid.-.1; • 
: 	 12.000,U0 

.. ORÇAMENfliUAtt,2O4OtkJ - 
• • : PrOgiici 	3.3.9:0:36:00.00 - (1 ••• 

•)1Ircor-BA,244jullzo do 2018 -N ran; 

• • • 	— 
022-20E8: 1 Ni)ANWS7140 .1...EGAL: art. '24, jc.Ifig.1•Ii 811.6/.9.9 e 141.111- 
. 	110,21-r 	 -  CONTRATANTE  : elunisipie de cr.9.1.13A -; • • 

R11111,  ••••• 'cm • 141,41110'''' ÇFF 571.7.31 6s549;4311.JETO; 10444o  da  . 
;Mro 	 io dos imido ão funcionaniedird 46,InfoceittroKVÁLÓR.  

;Cr.:  '; 	2ufl de 2015' a 25 da,5unio  da  2019 ,P0.t.‘ÇÃO- 
IA IN. P.,  ii I DE 1,(1)1/GAQkj; 12,301442/014 fdirrit060424 clo 

au 	el'  kl•  Pes son ',Nice; Olft; Foitta de 24çt.Lrio;24-yr/i'ir EDATk••• 
ii I Ito r1ui'(cipa1 

• , . 	 . 

•Rua Prealdefit4Juscalide, lls. coo.. ; 
(NO ndi 14.222.022/00o1.2s 

CFR 

Esta 6digno encontra ',e r 

( 	f:, o nort 
',•fone; 1:7` 
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MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 	 GOVERNO MUNICIPAL 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

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

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

localizado na Rua Presidente Vargas, SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, destinado ao 

funcionamento do lnfocentro deste Município de Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente 

a esta Administração de manter os serviços essenciais aos munícipes. A cessação desta 

locação também se justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, 

capaz de atender a demanda. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto 

disposto no Art.57, II da Lei n° 8.666/93 C/C o  art.  51, inciso  IF.  da Lei Federal n° 8.245, de 

18 de outubro de 1991, por ser  urn  serviço de execução continuada. 

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

corno uma necessidade permanente da Administração Pública, não sendo passível de 

fragmentação, uma vez que a sua interrupção acarretaria prejuízos aos interesses e princípios 

públicos. 

Após comprovada a possibilidade da prorrogação, em virtude do interesse público pela 

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

vigência é a execução além do prazo inicial, com o mesmo contratado e das mesmas 

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

devendo ser formalizada antes da extinção da vigência contratual inicial. 

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



.cdefed 

MUNICÍPIO DE COCOS gig 
1.4.222.012/0001.-75 	

MU NICIPAL 

Pau 

Secretario 

unrath 

de Administração 

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

Cocos - BA, 16 de julho de 2019. 

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



MUNICÍPIO DE COCOS 	COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
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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° 119-2019. 

A 	ilho 
Supe 	e de Licitações 

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



MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
ERNO MUNICIPAL 

CNPJ: 14.222.012/0001-75  

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de 
eventual prorrogação do contrato n° 118-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos 
autos à Assessoria Jurídica do Município de Cocos, para análise e elaboração de 
parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade de celebração de termo aditivo 
ao contrato n° 118-2018, consoante o requerimento do Secretário Municipal de 
Administração e da declaração da locadora, Sr'. Raimunda Moura 
Sampaio, a luz da Lei n° 8.666/93, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, 
anexa. 

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

Cocos-BA, 17 de julho de 2019  

Walter° ás. a Emerentiano 
Pref to Mitunicipar 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS gpçg,§  
CRP]:  14.222.012/0001-75 

Cocos - Bahia, 18 de julho de 2019. 

Ao  Emu°.  Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

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

previsão orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 118-2018 até o 

dia 25 de julho de 2020, informo a existência de previsão, devendo a mesma correr 

a seguinte dotação orçamentária: 

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

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

Atenciosamente, 

- - 	- 
Raimundo An Rocha Alves 

Contador 

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

PARECER JURÍDICO 

Oriaem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA DE LOCAGÃO DE IMÓVEL.  

ATENDIMENTO AO INTERESSE 
PÚBLICO, JUSTIFICATIVA, AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E 
POS SI BILI DA DE. 

DA INTRODUCA 0 

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

prorrogação da contratação,  corn  a Sr'. RAIMUNDA MOURA SAMPAIO, portadora do RG n' 

02.008.341 89 SSP-BA e CPF 	571.731.685-20, residente e domiciliada na Rua Dionísio Nunes 

de Moura, SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, tendo por objeto a locação de imóvel 

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

Prorrogação, nos moldes apresentados, por se revelarem presentes as circunstâncias e requisitos 

exigidos pela Lei 8.666/93 e atendido o interesse público envolvido. 

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

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

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

Administrativo Brasileiro á 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  coin  a 

administração pública, urna vez verificada a possibilidade, é realizada mediante Termo Aditivo de 

Prorrogação. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS cocos  RNO MUNICIPAL CNP): 14 222 012/0001-75 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

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

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

esta Administração de manter os serviços essenciais aos munícipes. A cessação desta locação 

também se justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum imóvel, capaz de 

atender a demanda. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no 

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

1991, por ser um serviço de execução continuada. 

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

necessidade permanente da Administração Pública, não sendo passível de fragmentação, uma vez 

que a sua interrupção acarretaria prejuízos aos interesses e princípios públicos. Assim, resta claro 

que os serviços de execução continuada são aqueles que a Administração pública não pode dispor, 

sob pena de comprometimento do interesse publico. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de prorrogação de contrato administrativo 

encontra-se corroborada no quanto disposto no  art.  57, II, da Lei n'. 8666/93 C/C o  art.  51, inciso 

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

Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993.  

"Art.  57.,4 duração dos contratos regidos por esta 

Lei jicará adstrita a vigência das respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto relativos:  

ii  - a prestação de serviços a serem executados de 

forma continua, que poderão ter a sua duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de 
preços e condiçOes mais vantajosos paru a administração, 
limitada a sessenta meses; (Redação dada nela Lei n° 

9.648, de 1998)" 

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS coco: 
CNPJ: 14.222 012/0001 75 	 GOVERNO AL 

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

11 - o prazo minimo do contrato a renovar ou 
soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja 
de cinco anos (grijb nosso)". 

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

os serviços prestados pela ora contratada conliguram-se como de execução continuada, por serem 

essenciais as atividades da Administração. 

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

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

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

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

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

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

eininciados acima e a previsão de recursos oryarnentarios. 

DA CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da manutenção dos 

serviços públicos essenciais  ík  população, fica evidente a necessidade e possibilidade da 

prorrogação da contrafação de serviço.  

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

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

cabendo, apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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

competente; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS ppg§ 
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II - A prorrogação contratual deve ser consubstanciada em Termo de Prorrogação do 

ajuste inicial, mediante aditamento; 

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

ajustadas, em virtude do parta  stint  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  node  ser realizada mediante aditamento ao contrato inicial, na forma prevista 

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

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

exigidos pela norma legal. 

Este é o entendimento que submeto A superior deliberação. 

o parecer. 

S. M. J. 

Cocos —BA, 19 de julho 2019. 

Carlos Rilivy de  Olive  ra e Silva 
Assessor Jurídico 
OAB-BA —782 13 

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



MUNICÍPIO DE COCOS cbáôs , CNP): 14.222.012/0001-75 	 GOVERNO 

AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

O Prefeito Municipal de Cocos. no LISO de suas atribuições legais e atendendo aos 

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

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

atender as necessidades do Município de Cocos-BA, firmado  corn  a Si. RAimuNDA 

MOURA SAMPAIO, portadora do RG n°02.008.341-89 SSP-BA e CPF n°571.731.685-20, 

residente e domiciliada na Rua Dionisio Nunes de Moura, SN, centro, CEP: 47.680-000, 

Cocos-BA. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 22 de julho de 2019. 

larcero de Souza merenciano 
Prefeito 	n'cipaf 

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



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

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

Nome: FtAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
CPF: 571.731.685-20 

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 à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se  refers  6 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 à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 19:02:12 do dia 18/07/2019 <hora e data de Bras;iia>. 
Válida até 14/01/2020. 
Código de controle da certidão: F2FD.16AE.FB9E.00CE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



NOME 

RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 

INSCRICAO ESTADUAL CPF 

571.731.685-20  

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 22/07/2019 09:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20191945897 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 22/07/2019, 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  

Valida 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 I 	 ItelCertidaoNegativarpt 



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

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão de Tributos, datada em 
24/07/2019, sob processo de n° 631/2019 

Certifico que o contribuinte inscrito neste municipio sob n° 54387, consta arrolado em nome de (a) : 

Contribuinte: RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
CPF/C.N.P.J: 571.731.685-20 
Endereço: RUA DIONISIO NUNES DE MOURA N° SN BAIRRO CENTRO CEP 47680000 COM PLEMENTO LOTE 
QUADRA 

Não possui até a presente data qualquer débito levantado junto ao erário. 
As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública M unIcIpal cobrar, em qualquer tempo, os 
débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade a dministrativa competente. 

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

COCOS - BA, 24/07/2019 

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

Identificador Web:4166.631.20190724.N62.54387 

www.uocos.ba.gov.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  

Nome: RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
CPF: 571.731.685-20 
Certidão n": 177349561/2019 
Expedição: 22/07/2019, As 09:35:44 
Validade: 17/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 

, inscrito(a) no CFF sob o n' 571.731.685-20, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedigão. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http: //www.tst jus .br) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: endt@tst.juF;.hr 



MUNICÍPIO DE COCOS ggcg?§,  CNP3: 14.222.012/0001-75 

1° TERMO ADITIVO N° 216-2019, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 118-2018 — 
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097-2018, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N°022-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 
COCOS E A  SFr  RAIMUNDA 
MOURA SAMPAIO. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o n° 14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, n° 115, 
centro, Cocos-Ba, neste ato representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, 
brasileiro, casado, médico, portador do RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 
021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e a Sra. RAIMUNDA MOURA SAMPAIO, portadora do RG n° 
02.008.341 89 SSP-BA e CPF n° 571.731.685-20, residente e domiciliada na Rua 
Dionisio Nunes de Moura, SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, doravante designada 
LOCADORA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO ao contrato de locação n° 118-2018, vinculado ao Processo 
Administrativo de n° 097-2018, Dispensa de Licitação n° 022-2018, nos termos da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 
CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, do contrato de n.° 118-
2018, mantendo-se o valor mensal inicialmente contratado, pela motivação abaixo 
especificada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato n.° 118-2018, 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 25 de julho de 2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

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

CLÁUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

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



MUNICÍPIO DE C  COS  COCOS 
CNItl: 14.222.012/0001-75  GOVERNO MUNICIPAL 

UNICiP10 D  COCOS-BA 
CNPJ: 14.22 .012/0001-75 

LO TARIO 

&A)SAMPAIO 
F: 571.731.685-20 
LOCADORA 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 
esta Administração de manter os serviços essenciais aos munícipes. A cessação desta 
locação também se justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum 
imóvel, capaz de atender a demanda. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

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

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

CLAUSULA SEXTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

te 

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

Cocos-Ba, 24 de julho de 2019. 
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14-L. 
NoL&i.."71,  

   

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

  

COCOS GOVERNO MUNICIPAL 

 

    

1° TERMO ADITIVO N° 216-2019, AO CONTRATO DE LocAgAso N° 118-2018 — 
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097-2018, DISPENSA DE 
UCITAÇÃO N° 022-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A SR° RAIMUNDA 
MOURA SAMPAIO. 

O MUNICÍPIO DE COCOS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 	0  
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, 	8 Lij  :a u? brasileiro, casado, médico, portador do RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 	ST, 
021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de Cocos-Ba, doravante 	á 
denominado LOCATÁRIO, e a Sra. RAIMUNDA MOURA SAMPAIO, portadora do RG n° u. 
02.008.341 89 SSP-BA e CPF n° 571.731.685-20, residente e domiciliada na Rua 
Dionisio Nunes de Moura, SN, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, doravante designada 8 < 
LOCADORA acordam e ajustam  firmer  o presente TERMO ADITIVO DE ▪ o 
PRORROGAÇÃO ao contrato de locação n° 118-2018, vinculado ao Processo 	o a -6 
Administrativo de n° 097-2018, Dispensa de Licitação n° 022-2018, nos termos da Lei 	o '8 

'E. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos 	o 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 	 a 9 

a, = 
o 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Ja 

O 
 (1, a 
E E 

	

presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na 	9 0 
i2 

CLAUSULA OITAVA— DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, do contrato de n.° 118- 	8 g 
2018, mantendo-se o valor mensal inicialmente contratado, pela motivação abaixo  

▪ .9 
especificada. 	 E • c•  co  Qr -o  

Lai  R-D  
CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 8 

O 
 o 

prazo de vigência do contrato n.° 118-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA passará a viger a partir do dia 26 de julho de 2019 com término previsto 	o_ 
para o dia 25 de julho de 2020. .• T 

E 
713 0  

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 	 a 

ic 
Fica mantido o valor originalmente contratado,  qua!  seja R$ 12.000,00 (doze mil reais). 	 '2 8  

co  

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO  

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

• m 
'c• 3 

Ui CL 

o w 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
CNP7: 14.222.012/0001-75 	 GOVERNO MUNICIPAL 

 PPOGI 15SO C .l!PC4.114  NAM  

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a 
esta Administração de manter os serviços essenciais aos munícipes. A cessação desta 
locação também se justifica, tendo em vista que o Município não dispõe de nenhum 
imóvel, capaz de atender a demanda. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

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

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

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
06.181.0221009 — Manutenção da Diretoria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 
3.3.9.0.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 
00— Fonte 

CLAUSULA SEXTA— DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Cocos-Ba, 24 de julho de 2019. 

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

LOCATÁRIO 

RAIMUNDA MOURA SAMPAIO 
CPF: 571.731.685-20 

LOCADORA 

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