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OBJETO: Prorrogação contratual de prestay5o de serviços médicos, conforme prevê 
art.57, II da Lei n° 8.666/93. 
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MUNICÍPIO DE COCOS Nessinatur 

   

Cocos-BA, 18 de julho de 2019. 

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

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n°119-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para a continuidade dos serviços 
públicos essenciais, foi necessária a deflagração, mediante chamamento 
público para credenciamento, de processo de lnexigibilidade de Licitação n° 
016-2018, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos em clinica geral em regime plantões no Hospital Municipal  Sao  
Sebastião, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Cocos-BA 

Em 26 de julho de 2018, o Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Cocos-Bahia celebrou contrato n° 119-2018 com a empresa LÚCIO LACERDA 
DE MOURA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
18.727.865/0001-10, estabelecida a Rua Castor de Abreu, n° 29, centro, 
Cocos-BA, CEP: 47.680-000, pelo valor global de R$ 87.000,00 (oitenta e sete 
mil reais), o qual teve acréscimo de 25%, formalizado através do 10  Termo 
Aditivo n° 208-2019, acrescendo o valor de R$ 21.750,00 (vinte e um mil, 
setecentos e cinquenta reais), ao valor inicialmente contratado. 

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

No entanto, considerando que o prazo final do contrato é o dia 26 de 
julho de 2019 e, vislumbrando dar sequência aos trabalhos, torna-se 
imprescindivel a prorrogação da vigência com inicio em 27 de julho de 2019 e 

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

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

término previsto para o dia 26 de julho de 2020, uma vez que a própria Lei 
Federal n° 8.666/93 prevê a prorrogação por "iquais e sucessivos períodos" 
para que a Administração Pública não sofra prejuizos no exercicio de suas 
atividades 

De acordo com a declaração da empresa, ora anexada, a mesma 
concorda com o aditamento do contrato, com vistas a atender a necessidade 
da Administração Pública, mantendo o valor pactuado, de acordo com o valor 
descrito no processo de credenciamento. 

• Desta forma, visando a continuidade da prestação dos serviços; 
essenciais as atividades da Administração Pública, cuja eficiência e aprovação 
são cristalinas, além do que compativel com as ofertas de mercado, venho 
requer a V.Exa. autorização para celebrar o 2° Termo Aditivo ao contrato de n.° 
119-2018, para prorrogar a vigência do contrato para o dia 26 de julho de 
2020, com base no  art.  57 inciso II, da Lei 8.666/93 e CLAUSULA SÈTIMA do 
instrumento contratual inicial, consubstanciado razão de interesse público 
relevante. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia do Contrato; 2) 
Copia do 1° Termo Aditivo; 3) Certidões da Contratada; 4) Declaração de 
concordância da contratada. 
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LUCIO LACERDA DE e RA-ME 
CNPJ: 18.727.865 1101-10 

CONTRATADA 

Cocos-BA, 18 de julho de 2019. 

AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
NESTA 

Declaramos que estamos de acordo com a celebração do 2° termo aditivo 
objetivando a prorrogação do contrato n° 119-2018, vinculado ao• Processo 
Administrativo n° 139-2017, Credenciamento n° 001-2017, Inexigibilidade de Licitação 
n°016-2018, com vigência de 27 de julho de 2019 a 26 de julho de 2020. 

Atenciosamente, 
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ISEX.  IGIBILIDADEi•YE LICITA00 Na016726ii 
, 	• 	, 	, 	,• 	• 	• 	, 

CONTRATO N 119-1018 
. 	 , 	. 

cor#Riiro DE pRirkAg. .  
Di  SERVIÇOS : QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICÍPIO COCOS . 	 . 
BAHIA E EMPRESA, LOCO ,LACERDA 

' DE MOURA-ME. 

ci.'muki011,0 	 peisciejUrfditi.  de direito público Interno;. cp.rn . seCre  Oa  'F.t9A. 
::•Presidente ipSCeiirio;i1.8,..Ceninz'CocciS;:EstadO da;Behii,-CEP.4:7:680,060; regiStradO:noz.N.Pii. 

sobo rim.14-222•042/060.1,75-,'atravOs.*0.0NoctEtimp8004.1. pgiSA.OPE;...(nscrittr.pict:C683.t.'sc¡b 	• 
0. n2 11.01.872/0601;St, nEste'itto:ligafrnerite .representada :  yelp  lap:cr.-0000 .Municipal de 

:•Saúde, Sr:CW:6/ton dOmingdes de Suga, brasileiro, casado, POrtador.o.:Certeir:a 4e tderi.tioócier  .1 „ 
8b.096g7788-726 CPF 01,.p53:155.-7i.jceSidente domiciliado etn-Ciica -;15A,:CER4.2.680-1000; • ' • 

• : • 	;. 	 • 	 . 	, . 
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doravante ..clenOtOinade••ONTRAkANTE , 	 [ado  a empresa.:  WOOL  • LACERDA DE 	• 

• . . 	„ 	 , 	• 	, 	• 	. 	. . 	 . 	 . 	 . 
'NIOURA-MEfr'reki#60¡  ho 	 18.727.865/0001-10, situada 'A Rue CattOrde Abreu, : 	 . 	 . 	. 	. 	 . 

29,.. centro, Cocos4SAÏ'CP...4.2..6soLocio;:- representada neste ato pelo 	tadercrA de . 	 . . . 	 , 	 „. 	. 	. 	, 	. 	. 
Moura - inscrito. no. CRM-BA.  gOlg o ng 25:338/BA portador  dõ  CPF n.0.653:39317548 e Rd n 

" 1546$18731 SSF,..5r,..tesidepte e-dOrniCillado à Rua Castor de Abreu, Q  29 cehtro, Cocos-BA, 
CEP 	80-000, rieSti ato denontinada,CONIRTABA., :iteridO 	;vista •,....cp.ie,.'consta no . . 	. 	%. 	 . 

•  Processo Administrativo neg, 138;?011 e etptibtergánCiA. As•disPoSigaeÍ d.6. Ler n.2 8.666, de , . 	 . 	. 	. . 	. 	 . 	. 	 • . 
de  lord*  'de ''.1933 	'sue's 	 resolvem , celebrar Cr.  presente • Termo, de .Contrato, . 	 . 	. 

• • decorrente de inexiobilidede dia,Licita'gqtyn..° 	 26/070 	m 718,htui.00.0 ao: - 
tiedentlaiont4'n.Adol-26»;:me'diinifi,a.¡'60pstitaie-condiçõesia.s.igi4r dritinéfida$L'•• • 

„. 	, 	 ; • 	 , • 
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AS Pdttes. actma igent47cdddS: M07,.entre si, justci:e..çcet:tado o.preserite.edntrátd..eljii-esixig.ki 

• serviços médicos Orri.dteridimentd em..te61(0:de7kiritOotth.HoSóltdi.M(ihic.446i'SildSebastiad . 	. 	• 	 . 	• • 	:• 	. 	• 	• 	. 	• .. 	.  
rid  Sede rik .Münkfpip de Cocos t;.8obia,  Ott:  .atendimento • dos .din-rdndaS'd4"'Setretariq: . : 

:)Viurifálpat de Saúde, d qual Justifica-se 'Id- Prodess6 de ineidgibiliddde 	 016q018 
i.driSUbstqh:Otido  ho  _Crecienciamento n.2 001-20!! 7, que se:: regerá paiik .álaUSuids.sediiitites,e. 
pildsãoridietlesdescritqS tiO:faresentef. 	• 	 • 	"' • .;. 

• 
PRIMEIRA DO OBJEtO •.' • , 

	

:1.1. 	A finalidade deste contratogarantir AO& rniinfeiPeg, -naS ctierdições•eSpecificedaS• neste . 	, 	 . 	 ...• • 	- 
' • . :10$rOnertO,  .:por •-interinedicr .40 -•pOsciá jurídica, na • -preStaglip :.de. serviços médicos ,c0m. 

, 

isiesideriteiuscelirib,115;:Centit, Cocos, Bahia; CEP 4.7.5B6000: 
.:CNPJ.n.°14,22201210dfiti . • 	• Telefone; (77) 3408.1041— t _eLjecA_ 
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:-.atentamento..ein •regang-de Plana* põ•Hos.pital:640niçiP#S$0,54baiti6o-ea  WOO  Obrilerpid. ••• 
• de po504,Batila,":•-•' 	: '• • 	• •••• 	• 	 • • 	• 	-• • . 	. . 	. • 	.. 	"• 	. • 	• 
:tlÁtStliA•SEGliNbicc- DA VII4all.A.06;i0 PROCESSO DE criEogNOLAwnglero 

•: 	2.1. .'  Etta;  Instrumento este Istinèulado. ao Proéesso de • lneliglisIllditli de.::Lititeça0 •ri••:: 0 
‹.:2018, bOtriOlegad0 em 26 dPitiflidtte 20281f; •• 	• 	• ' 	•• " • 	:•• • 	 • 	• •• •-• 

..,3.1. ,•;..:.A•presioto. contratação fLuidaiPetitaraii  Oa pal  ri.0.:207i8i10: 	pr5dlito:. de.  Oefeagil 46 • 
.:-...40sOrilder¡•C,ciSit01•00:  Federal tio 00Put 46  art:  •60;•••101$:)).11.  itd:atti•Oj•Inc(S0-11•06:ert,.-.2$;•-:  
:•-•$Put  40 art:106 e gipUt'46tv  an.  197; -01:24riart 499; "siel:ofederal:14.2 8466/1993 no caput 

-0 • na...1,0)-...te4irel:, O.* . 80ti0/19.90. 	;0ap0t .00  art,  72-; e• 'sue* alteracpes;:. ni- 	" . 	, 	 . 	. . 	. 	„ 	. 
• ':- 

 
Complementar o.* 12$/200E. . e . alterações  :ea ;el  .4:implementer, • n.* :-.01/26I4; 

• •• 	... 	• 	• 	 • 	• 	, 	 • 	.. 	 •. 	 . 	• 	, 
'Complementar 0.2.45/2016;A subsidiariamente a  Lek  n.f! 8.606/1993; 	 6:100000o .• • 

• ..cOrrelata.T..-. 
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• 
646-50.14'..ti*frAt.:j:DO FttiiME DE EXECUÇÃO 	 • - 
44- 	•A prestação  :40S adnilg.Os será reaiizadi nai•instiliOes do CONTSATANTE.,,no).10sPliál.:'• 

• • Municipal São 	ea  sede do Município de COSS  Bahl*.  •: -" 	• . 	: • • l• •• • • • 	.• 	• 	. 

, . 	objeto 4o;  present&  contrato, serão prestados pesageapiO4 	parte tio • .. 	. 	. 	 . , 	. 
.prifistIonellbOptletirid,da empresa orPC9NTRATAt.A....' 	• • • .•::" ;"":'• • -; 

. •4.3.: A'exec0ao•i o controle do presente instrumento serati•ayeliadas Peld. CONTRATANTE, • 
•;.riwdlerite:;•-s0PeOrlsati:-:•.diretti 	Indireta !dos procedimentos realizados, • atievel: dd. - • ., • 	• 	. 	• 	• 	•_ • • 	• 	• . . 	 • 	 • • 	• 	 .2 
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comparecimento Peri0di0che  far  ..ile.examfner:Ptiociimentagao doa Paélantei, . • -•••• • • 	' " 

44( 	CONTRATADA,A 	se obriga a f00$0r,• quando • • sollOtadd.,, pelo CONTRATANTE, 
• 400areatiteCnié*tHõga!s;•;:itiatiffdatbiai, :Para, exit:rtes. .:e•Yqdelsqüer;;00tioi-. dbiuM0ritoi•:.• 

pettineate*a.igunciPp4norrnas cfrregi410iiieritigao vigentes. • • . • • 	 ' 

'Os serviços nOotObertoS. '0010 Mün10113.10;inati S.e.  inch:M.61OP 0reaaPte Sotatpoty; 

4.5.lCaso solicitado, a• .CONTRATADA : 	 advertle'. o paciente ou seu 
"••••••• ..t.: respOOsaNM1 de  qua.  suportará os pagamentos • ,dectorrenteS .  de exame, 

44. 	• A execução deste ctintMtsitdevera ter acptimenhada e fiscalizada por  pro  representante 
• do Coptsitf3ATAI4TE", designado. pela Secretaria Municipal 'de Saúde. - • ' 	, 	, 

-4.7, t". NSeir0iariti fi4lfillcipai de Saúde possuirá o poder 4e;istorlar;:ditermPirrastrIta, toda a 
docibriente'çaii rios014glee do Mt:in 	bem c.OrooLa documentação poi:4414i fiscal pertinente • , 
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4  Ste  0ontitato, 

Rua Pre§idente.iusceitno,115, centro, Coticdt; Bahia; cE047.6a0:600 
CNRI n.9 14,222•012/0001-75- 	, Telefone:(77) 34891641: - . 	• 
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.. '4a:0861A ifatil0A .'ops!oftitoas g p...goi.upPui ES iitiliAGAMBNTO, 

A ..t0S,I.BAI:Ahrit pagará a. 	Plia o Preiente .contrato, -i iliMportencia 
. -mensa(estiniedierri:R$:7.250,00 (Sete. 	 e cinquenta , . . 	. 	. , 	, 	 . 	•. 
• •estimadci.601 R$ 87.000,00 (oitenta *e Sete Mitteriit) . •-• 	 • 	- • • • • 

.5.1.,1,0.•!fidipi-•:,tió.éóritratp:eitlitiéteOldÓrjesta.Olaikstila sere Classrfiçadóç.OmO:, ogst .4o6 
. ....:Oeres68,44.6.va)pr4e.R$...,g2;200 00.(Ohititienta 	Mg* di4infoi reais) refere-se h . 	. 	, 	. 
jpreitsle de serviços será classificado como pessoal: : e 40% que r,orresponde.  ao  : Valor 

de R$ 34.8090*(trinte e citiatrÓMIlipitoceritós reais): refere-séa Metstrii(-dk consumo 

• ::•52, i••••. 0 valor deste  *Vat?.  Oyer*:  ser tratado apenas 	 fruto 'da 
• 6V0t4ão da despeia.0:Perfodo citado,  kern  como forma de 	abase:de cálculo  pap,:  

aplicação de penalidadei previiteineSte-Ontratoj', 	,•-• • " 	• - 	 :••• 	' • 	' • 

5,8;..;••O Veltir delta contrato no Posibre servir de base rígida isr*.a-aprisentasao.  da Nota 
•PliCai/rature:Merisql/Becilio;:- ponSideraridO:Oliwo tiOte( de gastos do mês depen derá do pleno 

-•itentiinierito -ai,dernandaSini cada respectivo período. ' 	• 	' • 	• 	t.' •-• 

5.4. A  CON  I RATADA 01:0887Se e O.O.mprorriéteié.itolizar.:ha.040tidi4 máxima estimada 
por Otcedihnentós11614:til'at;, wrii :,tonferrnitleitie cbm aplanilha abaixo. A¡fistribijyto. das dates: .,. 

I:.  pare • realização , dos,  Servf$S,4.:.iie I responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, que  
• 'atraves;deiPtaripjarnéntó dwinStitiiletto•.detertninare ai datas  do's  ,atendi,iientose Pr..942idenéleral  -  
!gender  ot pacientes. 	• 	• • 

8.5; E vedadoCONTRATADA:w Ter d iretamente: as..mun  pipes  quaioyer importância a:.. 
litulO'detexaS; honorários ou serviços Pitt:egos; Inclusive depósitos.préVioS4 .• . ,- • 

• 54/ -0‘,pagaitieniciS:SerSpOetiiedos'nediant6 Órdero.:14nceritent:livot'ke'COhnikATADA, 
t. 	. 	. 

na otinta.4orrente, agência e•.banoti•intormadOS biteni)cheiiiipf ha Tesiitkarli da Prefeitura,  epos  
a•20sOrtatóri• de re4ibb,•,,ctueitieves: constar ao rárpot lifiridchth cteXciinpitinece da presteçao: 

RuepresidenteJOscefino, 115, Centrópticosi-  Bahia; OR 47480-909 . 
• CNP.i.n.?'142,62/0001-i7g . : 	Telefone  : 6763489.164i ,• 
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: 5.64,0 CONTRATANTE no será -iespOoilii.Eizado:  polo:. atittli?  tiPP :13:40Mertgi  (We:  .. 
• .1.•••• •Sejárn decorrentes da ifrviimiatO 04 fkOres ou :pottoi: di:K.06**os fora dos 
' ;•..praigOSeitiptiiados e  cis!)  vicias foralaiS:qmO-eaSijara devoIKSOP • 	" 

Toda iltüe00 anormal, gaelOwossibiEte ou prejudique o iiig,tnenta,*sit.iestpis,Or! 
imediatamente lotairliada•a- ONTitAtADA. 	•-• 	•: • 	' • • • 

rci-gtoszii0ÁNig.stoi00,*citit .00•.• 	 •tnpola,6t0-00:0009';* tetioiffie.ria0q, 
SbOdçoi prestados especificados que -nQ :estiverem de acordo .FOrq "es, contrato ou 

pie;92A6. 40-  trieStokitid4dir•PI: 0,47-26*.H4. . 
. 	,' • 	 : 	. 	• 

. 	0 , -atiNTAATANTE.•::.efataerk,  Ipagaiderito 	.seisitos- prestados : 	:co.ticliO0s. .: 
:.••• 	 did:••7.6.(deil dies'.0tOis:dOc.MOSJObsegeente,bilver0d0::  • ::•••••••• . 	. 	, 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

540,  <!!.'pdg riçonto,s1:100o,riOritO.de- deSPasiii s'gjeii.vildu,:ai: no ultrapassem-0 tiadie• qie t  que 
trata o InCis0.)1 .46 art.'24, dâ Lei n;9 	deVerio sbr. efettiddcit'no'Obzb de até 07 

. .(sete) dias úteis, tiintkipS;deexi§0•044:0 serviços. 	• ••••••• 	• - 	 •-•.•". • 	• .• •• • -• 

, 
sgt3rej•ii.  valOrf. devido a ciittli4174154,•amitiritiMotgo efetuará a. retékliO,.40 impOito. 
*bride da PeSSiza-kika :xrlitEr*,:!ikaaOto*Iiiii.36StO•-iotire Serviços :de C/Oiddiiei 1Natureza • • • 
será otisariradO6':,disitOitd:.na lgislaç5o municipal aplicável. • ." 	..• 

5.12. A:Administraçao deduzirá do rtiOt'tiitnte /a.  ser/Odwi;16S:%iiiihres.  correspondentes às  
. : 

 
multas e/o4 Indenizações devidas 	parte •da CONTRATADA. . 	•• 	'1•-• • -••••; ••' 	'•••• •• 

. 	, 	
.• 

•:543..,:.0:,410Fi...0"-PpikiTitAppktr!riOetiii:térpgirtis 00.  direitos Ou .cr4'41tOs 

• 

• 

CLÁUSULA SEXTA -DO REAJUSTE. • •• ". . 	. 	, 	• 	. 
tisilalpijes•decpt'rpnitel;deste•Oiiiir00 	 : 

.tikOileitAsOir,iiik-E•AvSi.iiõA.:  • • 

4i.goritià bontraiii .seri cr.mtadaó:patile.. da pssinatti(j.deste coritraio;e:tera,s. vigESei . • 
de 12 (doze meses, Ii60#.0iiir•Ldá de servlçM contínuos.••:  • • • 	• 	.• 	• 	• • • 

. 	. 	. 
'9.ccintrató:poglira  ser  piottOgado;triOain.-tent; inediante.T.EimOA.ditbiO ate oklirnite:O°. .  

inciso 	 áO SeriOSOgaidamed e.ei.tfOgyeriotereiSe . 

' 	 -.••• 	- 	• 
CLAUSULA:OrtAVA  ;IPA  DOTA.C,A0.01K.AiviiitAlieji. 

• Os recursos previstos para os pagamentos dos :atbiidimentOs;d0..10i-esente.iOntrato..::. 

-Roe Presidents -.16.s0.1irio,115; Centro,  cocos,  Bahia; CEP 47.680.0CV • : . 
CNN 	14222.01,7i000177$ : • 	• : 5•.•• telefone (71)34891041 	/' 
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torierão;cor conta das seguintes dotações orçamentárias: 

: 02.69.000.Fimpd,IVIUNICIPALPESAtIDEj:- .• 	. 	. 
-13.0.303;,039,iO4; i--..mOnOtenoiti do Fendo MOOPat de  Salida  • 
" 93;9:0.99.:06.00.  Outtos Serviços Terbeirott-t,PeSsaa Juridipa; 

02. Fonte 
103021932,2625.4-1101anutan0Od0 tt;! ' • 	,„ 
13.9:0;39;00.00 Outros Serviços Teiceiroi'r:fiessoa Jurídica; . 	. 	 " 

. 	• • -cc!, 

ApsNatura • 
• . 	• ; 

ÁS dasPeSas para aS ekertfClcii.sfutinas Carrerib i„ conta" das tititadici orçamentárias •. 	. 	_ , 	 , 	: . 	• 	 , 
IndiCadis em farina aditivo OU epastilémanto: 	' 	• 	 ••• 	• 	• .1 • 

tutosuLA•NONIA, DA ospop$Arit4pMsE CIVIL 

fiscalização ou o: etonmanharriento da execução deste instrumento contratual  
exclui nem  saki  responsabilidade da'ECiNTBAT4124:. 

. 	• 	. 	 . 
' 9.2. • 4 reipanSapilidade:a.iipa sa•eatorisia presepits:ClapiPla asiepdOSaO reparação de 
eventUal:dattiStildtõiiii"; equiPamenteS•efou:.aParelhageni;.'esSériclaiS .0:"PiettaCto  des  Sersiltis 

	

.:tjuictirep600:-.0 Objetbdaixeç'antrata. 	•• 	 • 

93. 	A .CONTRATADA • 	•responsável, •civil i penalmente,  Palos  danos causados aos 
Pacientes,dicorrentes de  %Tessa%  valunteile.lall...n16; pegligênciarirnpeOCIa ca iMprudericia.. • • 

_ 
quttig.n..4 Dtim4,-;p4ssi.4N915Es.  

, 
••.0.elo  ¡ties%  injustificado na execução das obrigações decorrentes •-da contraio;  "0. 

ONTRATADA estará  stiletto  a.rOulti de .2.96:(inn.Por canto) gábradvalordb contrato, par dia 
, atraso, iplibatle'palontia prevista na eri:49:da trat VI 8;666/4.993.:  . 	, 

10.1.1.A multa  aclata.  não;" inip.ede que .A; Administração rescinda -unilateralmente 0:: 
' contrato e aplique as putras4aogpissrPreYiStis no contrato. • • "" _ 

4a0orratwiroirifp..das obrigações ctiatuais, Apcipsiyo  ,Sea  :iniaxeCuCão; fatal ou 
. parcial, abie das condições previstas no processo originário 	paste cOntiato, sujeitará a , 	 . 	 , 
CONTRATADA, na farina do disposto no  art,  87,•da Lei n:c 8.666/3393, as seguintes panalidides:. 	• 

104.3;.AdyértênCia; 	. 

1.02 2 Em .caio'de.inexecucãO. parcial,  Melia  compenseterlade:6,3%  fires  décimos par 
• te.riip) acrdia;-SáPra p valor do tOntratri por ocorrência, . 	.• 	 . 

102 3   Ern  caso de inexePoOó total, intilta• com 	de ii;29i1Sete deCiings par _ 	 , 	 . 	 . 
'."cento)  soOre-o  valet  de parta da ten.iita não realizado por cada dia subsequente 

• Rcia preooento Jiicelipp,115,.Cepttisi,:cbcos; Bahia, Cti3,412.690,0 . 
CilPie-i.6•14.2g2:01?/060 	" 	Telefone : (77) 48.§1.04.1 

c„Rote-Afe- 
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'ao.trigdstino¡etire'evajot.doliehtrato;:...:. • 
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Pen5eecom o Município de CocOs,por•prazo não, 
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garqento do serviço., 
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:-; 

realizado 
mesnOCo Contrato, eventualmente existentes, 

Ildai•prata:i 	 administrativo.. 
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tt nfjiaS•prOjstatiesta cláusula não 	caráter compensatório  osetParameoto 
DA da respoaOlada de perdas danos decorrentes 	snft8l 
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104.:1;,Eseelar40":de ..inidepiidade.  para ; .licitar • "bu " CoOtratkr:.  Cord-  a•-.0.m.1014rag4,6 
• •.:-:;',..N.b11.Ca;. enquanto perdurarem os motivos determiriantes,dwperiitalcicioatai  gee'  

seja promovida sua 403110.03Q  -perante a prePrIa.  auearidade,:•nui4lico4 
Cr.  Set  • •-ecineidid • teredri que a CONTRATADA.:restarCir :ta 

Administração :pelos 'Orajdfzes• reSfdtaittei :ii•••dePftis'•'di :decorrido . 6 prazo da 
:: • tiri5riaplicada-COM base no 	 .• •-• 

19:5» ,..4s00•0104..di.-41•F*tio,• te!iliorkia dipa0Elpag5o em lIcitação i:joipadi.Mento de 
contratar * de deClarSrelojtie itilderieldada:paM-Ifeitar'efr:tbbtr44?::.041. •4::?idniftylstioSpir 	• 
poderão também  ser apIicads jj• gaited's-.  jeridi‘a'S  ;goat  ire razão dos.eontrat6S--regjdoS pata 	: 
Lei n.2 8.666/1993:  

•'10.6. larrhirolsOfddo:Cdrideriaatt defpothia per prattcargni;pOrinteles. de1OS011  fraude fiscal • 
. 	-• 

1  riereiciihienaríte de'Offaitniiertibiites • 	" • 	• -• 	• 	• • 	: 	. • ." 

zi_fieszr.artit ekijatives'-dafereder.4iMeritoj 

de Derriorittreinfrikr Positilr idetiei.dadoijibra eeritraiar.tere a:Azipiiiiistra956  ern  filitede: 	. • • 	_ 	• 	• 	• : 	. 	„ 	• . 	.• 	 • 	- 	. 	• 	. • 	• 	• 	. 
• ates ificites praticados. •-• • 	• 	 • 	• 	• 

v.?. 4: pormiiimobsTserses.:1#4544d.ai,'414s:46gUlar: processo adertinistratifici; CM doe seja ; 
• -iste¡tn.ado aellic`jtante-6copiTaditártp'e a ampla defesa, 	oi'dielei4raefirSOS  net  lhes são 

Mostos... 	.:- • . . . 

101114.1..:4 ant6,0 .de'cladira4ock,iiddorietdadi Para licitar ou contratar com a..4zitiileistraçO.9  
',Oka  • O:t1O1'.(.011500.ilda 	 Secretaria 	di  :500da-,:. facultada t defesa 'db. . . . . 	• 	. 	. 	. 	. 	. . 	- 	. 	. 	, 
interessado no respectivo processo,no praZo'de1.0 (dez)  Oat'  da abertura de vista, p?daricto; 
rCabliita.gae ter requerida após 02 (di;is) stis•deSualOpiica.*: 	' 	' 	• 

10.11:, At  denials  sanções são de terdpitênela esC.Intiyia.  00 Prefeito 
. 	• 	• 	 • 	. 	• . 	, 	. 	• 

•  
ribs President! )useelino, 115, teriOci;CoceS;..ial'aa', OP 47.680-00 • 
cl)1Pi n.9 14.a21531V0061-75' ''• • 	. Teleferier..(7753469.1041 

• - . 	•-• 	'• . 	. 
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Estado da .801i!a. 

 

   

• • 	• 	, -; • . 	• 	: • 	• 

CLÁUSULA DÉCIMA TIÓMEI0.1( 1r DA RESCISÃO • 	 )44,71,..?pP;;I:"./ 
'1  0 'prpd.- 	 riiiiOnct.io•tr,pcasps...de Inexe;d0o 	ou par , 

rilad‘da. 	 Au Le! n.2 8.666/1993,  elm  esP.edifr 4.114!03.' 

, 	. 	. 	 • 	•• : • 
1214: petpqritriatlej,pr.at.o*dilptetpl e motivado da Administração,/66-Pietkii.ntes,Pgii‘v 

41,2,1;••  14119, 	 dOa!pialPi;:".datisulas sannOi . 	 • . : 	. • 	 . 	, • 	, 	. 	. 	. 

• • 	 , • .. .• 	. • 	' 	' 

11.2.2. Interrupção dds.trabadtkpor 00,4 darnaiNIT*ARkArit P4t444iisi. kprO.0!: 
" 

	

	 • -7? 
, 	: • -.•.• 	 , 

, 11.2.3. Atraso injp4ifigaiio nici inicio dos 	, 

',..1142.4:-A subcontratação total ou parcial do '-$0ti.PISM0,, a:asso:dafr, da CONTRATADA • . 
• com outrem, a Ci$d'd oinran,iferkiitla,:•444  ow  parcial, •não 000ilt405:  Sic))  

• 
1l.2.5 .Não y.SerAdiMent0::.das ,i-daatmirta05E$ • regulares : emanadas daautoridade-: . 

-• -c,141.énOrti para icdirpPitflat 'e: fijçalyar..a.:eirae.4Vaid..ckit.4 --Thstriri:med0/. assim 
• ..cOnió Clis:40;:setis•supertotpt;.:•:,• 	. • :. 

:: 	• 	 . 	 . 
reltaradO'defaftai.:na .0`xecuyip 	 'anotadas 110..-forrria:. ri 	• 	• 	: 	, 	• 	• 	• 	. 	. 	.. • 	. 	: 	• 	. 	•.• 	. • 	.. 	• 

	

dcij§.1.12•dciirt;,:67;:.d.a-,ketWittokl.99•?•;,•••• 	: 	• • t 	•••: '••••• ' 	"- • : • • • 	• 	. • 	• . 	•„ 	.:•••: -• 	• . 	•.• 

1L2.7.Razões de interesse público,  (10:.  two  1:0Pv0n0P.-:, 
' 	...Justlikádal:6 ideteritiiihOilisjoili*Olfri.p,iptbridadq:dP„ esfera 4dni!i•Otrptiv6..p •... 

,••••• •tiu6 .'esSiuheirclin.idg.:0 Cd'Oraltanta .e exaradas no piptasp:adrn,ii:ntratiiip.:4,ciu! 

• ••:.se refere 
•••• 	‘.

contrato. . ..... 	• 
• •r• 	• ,,•• 	• 	 • 	• 

vár. atordc entre as partes, reduzida a tek-fro.ntr,,prciéediniptitV'slé çt-POPiiel4rileiito; : 
4epOkciire,bija•Coitjenidn'tia:.para'aadeninlitrag56:a ndonirajudiqUe direta ou indiretamente a -  

:• -..satide:d0. munícipes iticike4tOrn antecedência  minima 	40 (trinta) dis; 

1.1.S.:1;gaiandO:• ein;Oroce¡sci de Õpuraão tie-":triegidaildades. na • 	 'setra:  
• sehilOi • a Coisilikpiffi0kndo:litider4 solicitar a rescisão, :encjuattio 'ndcr•condluido 

o processo • e apuração. . 
. 	• 	• 	 • 

1.1.4.• Por rescisão judicialpiomovlda por parça. da C;15NTRATAÔÃ, se a.'Aitrnintia4d,incidir 
,afd quaisquer das seguintes hipóteses: 	 : - 	 ,•- ,• 	• 	: • 

11.4.1.A *i;q31.‘.1O,:pin; parte da Ádrnirnitra .õip de -serviçosaarretando modificação 

: 	• .: 

Rua-Presidente  Arstaiino,-1.15,CintrOiÇocoi; Bahia 4,-EP 47.640-0,00 
' , .ipidfcine17:7) 3489 W41 

• .••• 	, 	• 	• 
• 

rat(JeVittedtf
.
t 7  ' 



OWN 

     
sda: Dania •• • 

micipib:%pgi'ÇQ „  
• • ttrepv.s.a..4 	. 

do valor inieleitito::eerrOtp•*lini:49 -Sint.te."pe.trnititio In.O.:tig:d64rr.,:.6 
-8.:0001003j: 	" 	;- • 	 s' • 	:;].• 	• ' t  c•-••• 	 • . 	. 

.;.*1;.4.2.A ,SP-SPedijo" de sua ixécUle;•: Per ptdetti-eScritas da-adnilhiSitatati$,: por  'prize  
superior a 30 (trinta) 'tlfaS;.; selyp...ein'.--caso:. de: eaiarrqdade; pública, grave 
.perturbação da,-.:ordern'Inteiriabi4sperra; ottaintia'.'pOr repetidas suspensões 490 :. 
totalizem 'o mesine, prazo; independentemente 06..iztegenie!”.6.- brigatOrle de 
indenizações sue.!as. Slieea0asis;e6iitsraiiiatteeete: Inte*Ists$S'40i.ni¡ibtli.aiçõe.se  
mobilizações e OetraS,);Iiin4itai»isSegPi*de.-* I CONtliATADAt nesses •casõtt  . 	 • 	. 	 . 	 .• 

4fre.R6 de: pOtat'000:-SosPqnsie 401 cYrntirlulente-lai obrlgeõeSit..sIern Ida S. até 
que seja normalizada à situação;  e. , • 	 ' • 	• • 	• • • 

.114.3.0 atraso superlOr*40,1:trinta)::diasedOssiagamentos tielditeijeja.A4Olnlitrap0b:, 
, 	 - 	. 	. 	. 

• .decorrentes  00,:terylges;.eulOarcelis destes; recebidos ou execksitadttsf.sefro em 

ecsio, de calamidade pública, grave perturbaçào da 6nterni-rfrgerpa:4U-7,güerra/ 
•.assegurado a:CON:Ilk/4;VA- tiT.direfts.rd.i.4tat lieta-.S4-sjiinstiO•40:-etitnptirtie4q. 
de Silas PEirlkiáiSeietift:q4eSekSiiortnililada a si.tiii616:•, ;•tc. • • :•‘• 	• • --"" 

). Oect.t0.6 da garantia contratual,, para ressarcimento da A.dryilliiStriab, 
das multas e trittenizbaes, a ela aeAdps-i' i! ' 	• 

e:.110is valores -  s 

••114..,:. 'ReSeríoRpidess;c/teditOS-0,e94(reniA 4p :contrato ate o .1161..4.eIle Ot*jetzios'..ekuie, Oos 
:Aclrignist.taçko."7  . 	 . , 

:s 

. Em caso de i.;e944ão; os tratamentos ertV.-SiP4enier$0'j.s*r -s.housis,:por pthe da. 
CONTRATADA, siliki*utisyPeSpS:.-.4e;•exptagia:- ynanifigag40",  técnica s 4u: .administrativa - 	' 

tpNT1t4T.ANTis- 	 st • • 	• 

• • 	'' 	• 
11.20.2A rescisão riSocemlrkesCONTRArADA"das‘tacantias essumidas.erh relação aos serviços 

• • eked:Otiose de outras responsabllidades.que.legalmente  [he possum  'ter idiputaties. : 

11.11. O ;contrite poderá  Ser resaridide -0010 -Municipm; unilateralmente,  ern  qualquer 
-..momento, quando da efetivação 	Fontrato.  em caráter definitivo, ".-0N14141e:510,  processo 

licitatório QU sniiit*põbika.de‘iitiarheiitiihsiãurqdd, adjudicado e•Iiinnelogadd .Pelp•Gestpr. ' 

CI:M.51)1A DÉCIMA SEGUNDA -  OAS  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:" 

12,1. .'-o,CONTRATANIT elYrigi:le 	. 

• RusOreSidenteJustelino/115ntro, crçoa_hia, CFP 4700-000 • . 	, 	- 
CNN n..0-y442;011 	

.„
toopl-lp 	 .tploon#: (77) 34.89.i 041 

- 	 z  

 

(yierewar.., 

'  

• 

-11.5. kteatli5o: adtpirlittratIva eu amigável  davit*  ser precedida 40- a.upt.iias!pe Osprita, e • 
fundamentada da autoridade competente, observado o devido prOceaspleit:' • • • 

11.6.. A liesolt50 unilateral pôr atot.A.a."Adrninfitre0o acarreta ai seguintei:;orisetpitriciaS; 
sem prejuízo distarsOeS.prevlitasheite•pontrito;'•• 	' 	; 	• 	: ••:• 	. 
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••••••••.-.., 	••• 	.'• •• 
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•••• 

.ilerfirig.06r!O P......!'t  • 
• • t- 	

• 	
vi;str,14, trabalhistas, 2(Pvirjerftç- 	

•-• " 

0 veitimo.uariál;  j•  .. 	
' ::::••; 

.,_,.c..„.:7 

-• 	•-•• 	
•:. '• .. "-:: -- e

;  •6 ;tenii..44. -00'1-  7-, - .I. . 	' 	: • 	-.':"...,
' ..°,.:giarlepontat.7e ..: 

‘...., ,. ;:::.......
..,•.::::•:...::;.i...;,r• ..fo..'en: 'a js,' í..i;:eleèiik; ile:A.

.-4,c1.9:4»;??..:'''' 

77 
	,:- .,- : ••• • ...• .1 , 	: -;.;•(;..-riagálpentd n

:  .7 
	

. cotitéxirA 1,1,57..... r. ::;.:- : 	;-..... ' 	.'•• 	• : 

lii;I: Ef!teT; 
 

;r para 	'; karcesleFY7159!': • :
.s..•'. 	• . .7-  • -:1  : :-.'-',1.:' 	' .,  

'trial' 
 ser,e • - • - 'a restag.56 dos serviçõs; 

• - - 	. -.• . • ":. ,:—.:1:-.- ; 	.. 	..atiMin. , • . 	:•• 

-..,.. l'.
.i;Z; D.ee.: 	'éktaeg grety7.:P.-- •• ' ; 	.... : • ,... .,,- 	

--...14-crdFn :g: • -:. 
	

in¡pedicta • .. : 

-, 	
:c ••,fidhees. et.:.. ......„ 	-.... 

	hábil tóds
....: ::. : ; 	

.......6i..iie.frieilq, • 
	

..aitrivs...e...deg, . ... ; . -... ., 
	. as 

 
.. 
	

: , ,........: • :-. -7 -:  • , .: 	.. *24- 1.3  
como 

 . , . 7  „ -:-..: . .. „:-:, ,- • bee.es
..14:5610e,"•• -'• ‘ 1-jidot'OP,.e.' 

• ": '' ji ein: te . PP - 	. ejviçOS, .be.71, . - 	-6 tieste Pc'n • - - as 

• ••• 	..1-1-;:;.  t dentre.„ ?dos 	 •quànth 
• • 	••••• 	•-• 	 paie  CAT: 	 . 	

• 
	bem  

• 71 • 	ddei.s„ • 
acréscimos 

 '• 
solicitados pela Admlnistraçüo;  

ara ' 	
•-• j6e,..dne!'..!•!:1 	:1  • 

12.1.8 Nesse caso, •ê vedada a retençã de. 	;maiitev,PP-7,° cÕNT 
• • • 	• 	.; 	• 

' 	
. 	

••• 	
: 	• 

incorrer em qualquer inexecução do erviço. 

CLAUSY . 	
. 

briga-se .2.. 
• . •-; 	 :17

,
. 	i4ia  

tjate;.7 .  
1.1.E.A‘ 	

• . 
CIAYS-7 -. 	• 	

TÃO4r.det5e eNiddido e•Cf?. 	
: serviços objeto deSfe're'rni9:0e.ennit7atti, 	 • • • .• 	 • 

' 	
••• 	

; 	
-Pel°s!"-91- 	

-;;;.• 	
; • 

• • 	• 	, 	
'," 	

execução-- 	
: 	

.6 :%-.7.0dgidas.P. 

...": 	

IlgSP 

 

12.1.6 
-; • • resu

• 	

ato, nos terriiosda.k 

12.1.7 Mante4 durante a execução do.7 contrato.,ted,". as. 
 77' 4-- 	riçiarnento. 

RATADA não  

• • 	,: 
:Estado da Bahia . : 

NICIPIO DI  

- 

— 	nos 	prestado; 

• ; 
•:• 	 , 	• 

•• 

- • 

• " • CLÁUSULA DÉCIMA diiiNtA.4.$01Pc:409. 	 '1 	, 	 • 	• 	
„
;.
2

. 

15.1. incumbirá í 
no mural da Prefeitura Muhiciai. em conf rmidti'decdm a Lei n.2 8.666/1993 e alterações. 

:7 cuiüttitÁttgik.A7sEicr*..ftk*I.SCALOAekr.:..... ' 	• 	 . 

16.1. Nb curso da prestação dos serviços,:cabaia A CO NTRSTANTEII,L p.dicgrto, 47 p fric!.117.a.r.a fiel. 
• Observinaa das 	 .7.0ro,redven.dd a férjgOili- -.-9ka,atitaftlym.:46í7;1: ryiçp 	, 

. 	. 	. 	. 

• A/axe:6456 do presente certif.*.  será adotnpdnhadi e fiscalizada pela Sectetarie 
..Mdrittipai:de.spticie•49TWIOniciplp:de Cgcbs,,.par meto da servidora Thaís Domifgyes Pereira,, •  

IRS PiesidentgleFelino;  11.5, çeotyp; Cotos;:gáidi;cEP 47.680-000 . 	. 	 . 
CNN ri3O $42gZ012/upot,,,I, 	. •-• . Tílefoilt1:7),,489.T04-1 

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



N. 

Eatadoda Orthia 

ttistleirlo 	•ÇQÇ • • .... •:., 	.• 	„  
(it 

CC 	 U OPAL% 92g0s,  

: brasileira; solteira, servidora : pública,  *den*  e :dOplitilifido::Iieit*:cidade,  de 
portadora do 	p.2:00:993,:745.-0i 	it2 20.100:964-10s0j0iN: : 

- /!¡ fiscalização eisércide...pela:ÇQSTRATAitt:.600 	erei'xiwieWoriaa6lildeite 2  . , 	 . 
sua ou do responsável Oelt!...aCOalpantiailiefitO do. contrato,- n4W4elülriditt:ner.p reduzindo a. 
responsabilidade da '.o:nt.rwpadj idtIkaiimlisieddhc*.óut possam ser OoliSr Ooj contratante. 	. 	„ 	. 	 . 	 . 	, . 
a terceiros, por .qbalooe.r. irre$0.100adó,  decorrente de culpa ou dolo „de tOiltratal$, riO 
ijt!tuOoldOonfraid:. : 	 . , 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -FORO 9Fiq 

17.1. 0-ford.?ora'..sa!itcliTOoeifikek.relatlyas ao presente contrato será o dp.4toalórdpfpió..de 
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11/07/2019 

INISTÉRIO DA FAZENDA 
ecretaria 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 r  LUCID  LACERDA DE MOURA 
CNPJ: 18.727.885/0001-10 

Ressalvado p direito de a Fazerda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divtdas de 
responsabitidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que 
não constam pendências em seu nome relatives a creditos tributarias administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Uniao (DAL) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGPN). 

Esta certidão é valida pare o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgaos e fundos  alliances  da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFIN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas  le  a d do parágrafo llnico do  art  11 da Lei n° 5212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta genic:14o esta condicionada 'a verificação de sua autenticidade na Interne nos 
endereços <httparirfb.gov  br> ou <http.fiwww.pgfn.govbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF /PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:2552 do dia 11/06/2019 <hora e data de  Brasilia>. 
Valid()  até 08/12/2019. 
Cedigo de controle da carnal(); 533RE120.54EEFC80 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 



Certidão Negativa de Débitos Tributários 
.01.1AUti_ 
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Emissão: 11/017/2019 12:17 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA rcar 

RAZAo SOCIAL 

XXXXXXXXXXXXXXXX. ‘LXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX3 

inscRiçAo ESTADUAL Ceed 

18.727.865/0001-10 

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3,956 deli de dezembro de 1981- Código 
Tributaria do Estado  Oa  Bahia) 

Certidão N°: 20 91850799 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de  re  sponsabilidade da pessoa fisica ou juddita acima 
identificada. relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quantaa inexistência de ciebitOs, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradona Gera! do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. • 

Emitida em 11/07/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo ',Alicia por GO 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:/twww,sefaz.ba.gov.br  

Vida com a apresentação conit. to ao  cantle  original oe Jnscr,ç'act no  OFF  Ou no  CNN  da 
Secretaria ca Receita Federal do  Minister  o da Fazenda 

Pagina í do I 	 ReIC 	'ooNegdtivone 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

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

Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito a RUA CASTOR DE,ABREU, n529. CLINICA  SAO  SEBASTIÃO, 
CENTRO. instrita neste municiplo sob  .nõ  65300343, CPF/CNPJ:18.727.865/0001 -10 e natureza consta arrolado em 
nome de (a) : Lucto LACERDA DE MOURA - ME, e não possui até a presente data qualquer débito levantado junto 
ao erario. 

Em firmeza de que eu 	passei esta, a qual  Val  assinada e conferi da per mim encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) 
Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 90 (3 dias a  contar  da cata  aa Sua emissão. 

As certidões fornecidas n3c excluem diceee de 	 No.:4 	 queletieloupe, ytle venhtun a  set  noveruurinenic  

varmint  pela autoridade 	 coinpelenle. 

COCOS-BA 

Funcionerio(a) 	 iretoda de Tributes 
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CAIXA 
CAIXA 	 PECER,H_ 

Certificado de Regularidade 
•do FGTS - CRF 

IrISCri530.1 	18.727.86510001-10 

Razão SOCial  LOCI°  LACERDA DE MOURA ME 

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribu:ção que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se  ern  situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
deCorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:09/07/2019 a 07/08/2019  

Certificação Número: 2019070902084815975730 

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

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

11/0712019 	 Consulta Regularidade do Empregador 
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4b. tt 
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httositoonsu te 	caixa gov briconsultecrapagestconsultaErnoregadorisf 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

40"40 
ccP 

g eriawe 	
,

gg 

Nome:  LUCID  BCIO LACERDA BE MOURA 
(MATRIZ E FILIAIS) ON3,7: 16,727.865/0001-10 

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

c â. at.; f câ -â e 	q,l e 	LUC TO 	LACERDA 	DE 	MOURA 
(MATRIZ E FILIAIS),inscrito(a) no CN307 sob o n' 

18./27.865/000t-1o, NÃO CONSTA do 3acc Nacional de Devedo res  
Trabalhistas. 
Certidão emitida c0111 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  Administrative  n' 147C/2111 do Tribunal Superior do 
Trabalhe, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta 7ert 4 dão  sac  de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estAo atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua exPediCao. 
No caso de pessoa :cridica, a Certidão aneSta a empresa em reação 
a todos os seus estabelecimenzos, 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. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Cevedores Trabalhistas constam os dadoà  
necessarios a identificação das pessoas naturais e jeridicas 
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 previdsnciarics, a honorárits, a castas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de exact:gap de accrdos firmados perants o Ministerio Pb_-co dc  
Trabalho ou COMiS5ãO 	 Ça0 -reYia  



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
FROCAPIWG:)14 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Prorrozacão Contratual, Ai-t.57, II da Lei n° 8.66693. 

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

serviços médicos, em clínica geral em regime plantões no Hospital Municipal  Sao  

Sebastião, em atendimento is demandas da Secretaria Municipal de Satide do 

Município de Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista 

que o Município não dispõe de médicos concursados e/ou contratados suficientes para 

atender a demanda e a falta desta prorrogação acarretaria em prejuízo as atividades 

essenciais da Administração. A continuidade na prestação dos serviços já contratados 

minimizaria transtornos, uma vez que haveria uma demora na contratação de outro 

prestador destes serviços. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto 

disposto no Art.57, II da Lei n° 8.666/93, por ser um serviço de execução continuada. 

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

apresenta como uma necessidade permanente da Administração Pública, não sendo 

passivel de fragmentação, urna vez que a sua interrupção acarretaria prejuizos 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 com as devidas alterações contratuais 

previstas em lei. 0 prazo da prorrogação deverá ser igual ao prazo firmado inicialmente 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.°14.222.012/O1-7S 	 Telefone: (77) 3489,1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS GOVERNO MUNICIPAL 

a so C 	:FL  SPCNSABEL 0/1/411 

conforme previsto na Lei Federal no 8.666/93, devendo ser formalizada antes da 

extinção da vigência contratual inicial. 

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

Cocos — BA, 18 de julho de 2019. 

Clewto 
Secrerio Mun 

z 

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• COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

o 
Supednten nte de Licitações 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Aos 18 dias do mês de julho de 2019, lavrei o presente termo de abertura do Processo 
Administrativo sob o n° 121-2019. 

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 
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DESPACHO DO PREFEITO • 
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Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência 
de disponibilidade orçamentaria para fazer face a despesa solicitada, na 
hipótese de eventual prorrogação do contrato n° 119-2018. 

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° 119-2018, consoante o requerimento do Secretario 
Municipal de Saúde e da declaração da empresa contratada, 4 luz da Lei 
Federal n° 8.666/93, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, anexa. 

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

Cocos-BA, 19 de julho de 2019. 

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



MUNICÍPIO DE COCOS 
Estado da Bahia 

Cocos Bahia, 19 de julho de 2019. 

• COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

COM :VSE'CNiAligt!Vnt‘ 

• i 1/ 4 	•  OA  
t•V  

Ao Exin° Sr. 
Marcelo de Souza Emerenciano 
Prefeito Municipal 

ki—iRoc a Alves  Raimu 

Senhor Prefeito, 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Excelência, acerca da existência 

de previsão orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 119-2018 até o 

dia 26 de julho de 2020, informo a existência de previsão, devendo a mesma correr a 

seguinte dotação: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.39.00.00— Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica 
02 — Fonte 
10302.032.2075 — Manutenção do SUS 
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
14 — Fonte 

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

Atenciosamente, 

Contador 

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 

PARECER  JURIDIC°  

Origem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

COCOS GOVERNO MUNICIPAL 
rtiOGRESO:DM itSPO,SASI MAN 

• EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTACÃO DE 
SERVICOS CONTINUADOS.  

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

DA INITRODUCAO  

Em  manse  à solicitação do Prefeito Municipal voltado para o reconhecimento da 

prorrogação da contratação celebrada com a empresa LÚCIO LACERDA DE MOURA-

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 18.727.865/0001-10, 

estabelecida à Rua Castor de Abreu, n° 29, centro, Cocos-BA, CEP: 47.680-000, tendo por 

objeto a prestação de serviços especificados na justificativa, tenho por pertinente e possível 

a formalização •do Termo Aditivo de Prorrogação, nos moldes apresentados, por se 

revelarem presentes as circunstâncias e requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 e atendido o 

interesse público envolvido. 

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

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

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

Direito Administrativo Brasileiro é admitida sem necessidade de procedimento licitatório, 

desde que seja oriunda de contratação legal, direta ou indireta, devidamente justificada e 

com previsão expressa no instrumento contratual original e inicial. • A prorrogação dos 

contratos firmados com a administração pública, uma vez verificada a possibilidade, é 

realizada mediante Termo Aditivo de Prorrogação. 

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

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
r•Wfib5r0“Y.1,r51 ,V,ACL.VIC.^.. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

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

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável tendo em vista que o 

Município não dispõe de médicos concursados e/ou contratados suficientes para atender a 

demanda e a falta desta prorrogação acarretaria em prejuízo As atividades essenciais da 

Administração. A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria 

transtornos, uma vez que haveria uma demora na contratação de outro prestador destes 

serviços. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no Art.57, 

II da Lei n° 8.666/93, por ser um serviço de execução continuada. 

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

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

uma vez que a sua interrupção acarretaria prejuízos aos interesses e princípios públicos. 

Assim, resta claro que os serviços de execução continuada sio aqueles que a Administração 

pública não pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse público. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de prorrogação de contrato administrativo 

encontra-se corroborada no quanto disposto no  art.  57, II, da Lei n°. 8666/93, o qual dispõe: 

Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993.  

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

ii  — à prestação de serviços a serem 
executados de forma continua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas a obtenção de  preps  e 
condições mais vantajosos para a administração, 
limitada a sessenta meses • (Redação dada pela Lei 
n°9.648, de 1998)" 
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Neste sentido, resta comprovada a possibilidade de prorrogação contratual, haja 

vista que os serviços prestados pela ora contratada configuram-se como de execução 

continuada, por serem essenciais  its  atividades da Administração. 

Desta forma, a finalização da execução dos serviços já citados, por sua vez, 

ocasionaria a cessação da prestação de serviços essenciais as atividades da Administração. 

Ressalte-se ainda que, as condiçaes 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.  

38, da Lei n°. 8666/93. 

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

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

enunciados acima e a previsão de rectrsos orçamentários. 

DA CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da 

manutenção dos serviços essenciais ao Município de Cocos-BA, fica evidente a necessidade 

e possibilidade da prorrogação da contratação de prestação de serviços  medicos.  

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: 

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

competente; 

II - A prorrogação contratual deve ser consubstanciada em Termo de Prorrogação 

do ajuste inicial, mediante aditamento; 
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III  - Devem ser permanecidas as mesmas partes e condições contratuais, 

anteriormente Oustadas, 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, II, da Lei n°. 8666/93, vez que resguardado o interesse público e 

atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela norma legaL 

Este é o entendimento que submeto a superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 22 de julho 2019. 
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0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuições legais e atenden 

aos requisitos legais do  art.  57, II, da Lei n°. 8666/93, AUTORIZA a prorrogação do 

contrato de prestação de serviços médicos, firmado com• a empresa LÚCIO 

• LACERDA DE MOURA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o n° 18.727.865/0001-10, estabelecida a Rua Castor de Abreu, n°29, centro, Cocos-BA, 

CEP: 47.680-000. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 22 de julho de 2019. 
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2° TERMO ADITIVO N°218-2019, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N° •119-2018 — VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 139-2017, 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°016-2018. 

• PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL 
QUE CELEBRAM 0 
FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A EMPRESA 
LÚCIO LACERDA DE 
MOURA-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, 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, através 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCOS BAHIA, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado 
da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob o n° 11.951.872/0001-51, neste 
ato legalmente representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Clewton 
Domingues de Souza, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG 
09607788-37 e CPF 015.953.765-77, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa LÚCIO LACERDA DE 
MOURA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
18.727.865/0001-10, estabelecida à Rua Castor de Abreu, n° 29, centro, Cocos-BA, 
•CEP: 47.680-000, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o 
presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n° 119-2018, datado de 
26 de julho de 2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 139-2017, 
Inexigibilidade de Licitação n° 016-2018, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado 
na CLAUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA do contrato n° 119-2018, mantendo-se o 
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valor mensal inicialmente contratado, com as modificações contratuais, pela 
motivação abaixo especiftcada.  

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

0 prazo de vigência do contrato n.° 119-2018, tendo como objeto a prestação de 
serviços médicos em clinica geral em regime plantões no Hospital Municipal  Sao  
Sebastião, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Cocos-BA, passará a viger a partir do dia 27 de julho de 2019 com 
término previsto para o dia 26 de julho de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

• Fica mantido o valor global estimado, mais as alterações contratuais, perfazendo o 
valor global de R$ 108.750,00 (canto e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada justificável tendo em vista que o 
Municipio não dispõe de médicos concursados e/ou contratados suficientes para 
atender a demanda e a falta desta prorrogação acarretaria em prejuízo as atividades 
essenciais da Administração. A continuidade na prestação dos serviços já contratados 
minimizaria transtornos, uma vez que haveria uma demora na contratação de outro 
prestador destes serviços. A prorrogação cortratual vislumbrada se enquadra no 
quanto disposto no  Art.  57, II da Lei n° 8.666/93, por ser um serviço de execução 

• continuada. 

CLAUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

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

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

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • 
10.301.030.2032 - Manutengão do Fundo Munidpal de  Sande  
3.3.9.0 39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
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02 — Fonte 
10.302.032.2075 —Manutenção do SUS 
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 

14 — Fonte 

§ 0=0: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de 

cada exercicio. 

CLAUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO 

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo 

instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

Cocos-Ba, 25 de julho de 2019. 

44111%1 S-Pr  - 
FUNDO MU 

CNPJ: 11 
C 

fre.-z" 
LOCIO LACERDA Dél • RA-ME 

CNPJ: 18.727.8 t40001-10 
CONTRATADA 
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EXTRATO DE r TERMO ADITIVO N° 218-2019 

CONTRATO/N°: 119-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  57,11, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçães vigentes - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 139-2017 - CONTRATANTE: Fundo Municipal de  Sande  - CNPJ: 
11.951.872/0001-51 - CONTRATADA: Lúcio Lacerda de Moura-ME CNPJ: 18.727.865/0001-10 - OBJETO: 0 presente 
termo aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência - VALOR GLOBAL: R$ 108.750,00 (cento e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais) - VIGÊNCIA: 27 de julho de 2019 a 26 de julho de 2020- DOTAÇA0 ORÇAMENTARIA: 
02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.301.0302030 — 10.301.030.2032 — Manutenção do Fundo Municipal de  
Sande  - 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica - 02,— Fonte - 10.302.0322075 — Manutenção do 
SUS - 3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica - 14 — Fonte — LOCAL E DATA: Cocos-BA, 25 de 
julho de 2019 —Clewton Domingues de Souza — Secretário Municipal de  Sande.  

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



MARIO OFICIAL DO NIUNICIPIO  

CONTRATOS 

COCOS • BAHIA 

QUINT  I•FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2019 • ANO XI I N I)  2187 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS gg 
GOVERNO MUNICIPAL 

 

N4001E550 Cl1.1111,PON,...AUL 

EXTRATO DE 2" TERMO ADITIVO N" 218-2019 

CONTRATO/N°: 119-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  57, II, da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações vigentes - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 139-2017 - CONTRATANTE: Fundo Municipal de  Sande  - CNPJ: 
11.951.872/0001-51 - CONTRATADA: Lúcia Lacerda de Moura-ME - CNPJ: 18.727.865/0001-10 - OBJETO: 0 presente 
termo aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência - VALOR GLOBAL: RS 108.750,00 (cento e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais) - VIGÊNCIA: 27 de julho de 2019 a 26 de julho de 2020- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAEIDE - 10.301.030.2030 - 10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal de  
Sande  - 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Jul-Mica - 02 - Fontc - 10.302.032.2075 - Manutenção do 
SUS - 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - 14 - Fonte - LOCAL E DATA: Cocos-BA 25 de 
julho de 2019 -Clewton Domingues de Souza - Secretário Municipal de  Sande.  
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