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OBJETO: Prorrogação contratual referente A execução de obras de engenharia referente 
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Cocos-BA, 02 de setembro de 2019 

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

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 6° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 042-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para a execução de obras de 

engenharia referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de Cocos-

BA, foi necessária a deflagração de processo de licitação na modalidade 
Tomada de Pregos n°002-2018. 

Em 23 de março de 2018, o Município de Cocos-Bahia celebrou o 

contrato n° 042-2018 com a empresa  ICS  — ITAGUARI CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 04.168.804/0001-55 

mediante procedimento de licitação na modalidade Tomada de Pregos n° 002-
2018, pelo valor global de R$ 248.350,06 (duzentos e quarenta e oito mil, 

trezentos e cinquenta reais e seis centavos). 

No entanto, considerando que o termo final do contrato é 02 de 
setembro de 2019, conforme CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO, prorrogado 

mediante celebração do 5° Termo Aditivo, vislumbrando dar sequência aos 
trabalhos, torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de vigência para o 

dia 31 de dezembro de 2019, uma vez que a Lei Estadual n° 9.433/05 e a 
CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO do contrato prevê a prorrogação, para 
que a Administração Pública não sofra prejuízos no exercício de suas 
atividades. 

Desta forma, visando a continuidade da execução dos serviços, cuja 
eficiência e aprovação são cristalinas, venho requer a V.Exa. autorização para 
celebrar o 6° Termo Aditivo ao contrato n.° 042-2018 e prorrogar a vigência 

deste para o dia 31 de dezembro de 2019, com base no art.141, VI, da Lei 
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Estadual n° 9.433/05 e CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO, do instrumento 
contratual, consubstanciado razão de interesse público relevante. 

Ressaltamos que após consulta foi constatado que a referida 
não apresentou a comprovação da regularidade fiscal perante a Secretaria de 
Fazenda do Estado. Diante dessa situação, sugerimos a notificação da referida 
empresa para a regularização da pendência, sob pena de aplicação de 
sanções previstas no contrato. 

Na oportunidade, integram esta requisição: 1) Cópia do Contrato; 2) 
Cópia do 5° Termo Aditivo; 3) Certidões da Contratada. 

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

Paulo 
Secretário unicup  

rdo unrath 
de Administração 
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EMPRESA  ICS  - ITAGUARI CONSTRUÇÕES E 	_ 
SERVIÇOS LTDA.ME. 

4. 

1 I 
411 	'0 MUNK:WI° PE COCOS, BAHIA, pessoa jur dica do dlreito público  Intern°, cam seder  na Rua 	

g 

Pnisidente Juscellno, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, reglstrado no CNPJ sob o 	I 3 
1111 	n.° 14.222.012/0001-75 neste ato representado polo Sr. Marcelo do Souza Ernerencinno. trasItelro, 	. > 

*a ›, 
casado, portador do RG n ° 8127078.28 SSP BA o CPF n* 02', 272.0.17.35. residente n domiciliado na 

'II - Rua Praça da Matriz. s/n, Centro. Cocos. Bahia. CEP 47.080-000. doravante denorritnado 	a! 
CONTRATANTE, e a empresa  ICS  - ITAGUARICONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.ME, Inscrita no  
CNPJ sob g n° 04.168.804/0001-55, Inscrtgao Estadual n° 054.444.063, situada A Rua riradentos, n4  34, 	x" w 
Sala 01, CEP* 47.680-000, centro,  Cocoa-8A, adjudicatArte vencodora de tomada de.preoos n° 02.2018, 	; 
vinculada to Processo AdmInisUativv, n°  023-2018, neste eio representada polo procurador, Sr  Seib 	- > , . 
Carneiro da Mota, porthdor do RG n° 1.511.902, emitido por SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o no 	f 
218.096.821.34, doravante denornitiacta monas CONTRATADA ce!ebrarn o este contrato,  quo  se  
regera pela  Lai  estadual , i' 9.433105, rat:davit() as ,-.1ausulas ., condiç.:),:i a seguir ajustadas 	 r,  T 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 	 4 r4 
i ? 

Constitui objeto deste listrurnento a contrataçA -.) do omprosa de engonhana. pa:a rolou,,, ;4ntura .) 	 6 

41110 	
construçao de arqu;ban:ada do Est4dio I.'untc.7-.ai de Coccs•Da. de açord'..s.  corn  as t'Apect:cWes e 	 ,..; 6 
obrigações constantos  co Instrument°  ConvocatOr o d 3 Tornado de Praços de n° 002.2018,  cow  as 	 .:..• 
condições previstas  nest(' =Aral°, has  disposOes  du  SEÇÁO 8 i!  [la  rroposta de  Prows  apresentada 	 6 - 
pela CONTRATADA, o que laz parte  integrant°  deste anist  

• § 1° A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, r.:i:, -nesrnao c:anddes oontraturals, acrescimos que se 
fizerem nolobeto, do aier 25% do valor inicial altnilizadt) do controlo. por se Velar de  reforms,  ou 
supressões  quo  se fizerom nectssbnas. do  at&  25-!> r'o vi";' iriic, ui atualizado do contrato. na  forma dos 
§1* e 20 do ar_ 143 do Lei EstaduLI no 9.433/0.5 

5 2* As supress6*.s 	sE•t s;:pt-l6cret; 	..tt .!..:! ?: 	,,! tia; ,4 romfeirrin tie word° antra Os  
contratantes.  

3° E vedada a subc:,:itrataçáo parcial 	ot.a, a assac:açA(.. Ja CONTRATADA  corn  outrem, a 
cessbo ou transferdncia, total ou parcial  co  coqtrato  bent cam()  a tustio, bsito ou incorporactio do 

Rua Presidente Juscelino, 115. Centuo, Cocos, Bahi:s, Cl-I' 4/ 0.,  86 

CNP) n." 14.2;2 012/0001- 75 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023-2018 
TOMADA  OE  PREÇOS 002-2018 

CONTRATO fe 042-2018 



c? 

cx)L.1:, '•  

s 

O prazo de vigancia do contrato, a contar da data do sua assinatura  serif  de 180:(crlinto e  °Rants)  dias.: 
admitintio.se a sua prorrcsaollo exciustvarrente  tog  termos do  art.  141 da Lei estadual  re  9.433/05. 

ccx 
4.4171 4114/ A :C5 

CONTRATADA, no  so  responsebilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumkiolior ' 
aquela com terceiros 

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO 

MUNICÍPIO DE COCO 

CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO  

Eats =neat° tam  o valor global do RI 249.350,06 (duzentos • quarenta • alto mll. trezentos • 
cinquenta roals •  sets  centavos),  correspondent°  ao Fator *IC do 0,90 (zero virgula noventa)  quo 
sorb pager  de occxdo com o execueba dos serviços apressntados 1133 medicõos rnensais o  conforms  os 
pi:rt./net:xis descritos no  Ammo  I  desk.  contrato. 

10  - Nos  prows  contratados estbo Inc.Juldos lodos os custos com material de consumo, salbrios, sincer9011  
socials,  previdonclbrios e trooalts!stas do tio .; pc s& da CONTRATADA, corro tambern fardamento  
transports  de qoalquor notureza, rnaterias cm 	Jos  inclusive ferramentas, ulensillos e equipamortios 
utilizados, depreciaobo, a'uguals. ar:rnInIsvaç3c, :mpostos. taxas. onvoturnontos o quaisquer outros custos  
quo, &eta  ou indiretawrito.. 50 Rigar.tonem com o  fiat  cumprimento pela CONTRATADA das obtigações. 

CLAUSULA OUARTA • DOTAÇA0 ORÇAMENTARIA 

As despesas para o pagamento deste contrato corrorbo por conta dos recursos da DOtaçao 
Orrearnantarla a  snow  espacificada  

Obras e Instalações I Ponta 

 	s1.00 o6- 	 24  

Sac. Municipal do 1 Arnplia0o e Reforms 
Administracio 	do  Estúdio  o Cam p.° de  

Futebol  
02.02 000 	 27.1312.N6 101  

CLAUSULA ()UINTA • OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA,  slam  dns determlnarAes contidas na reçÂo 	ossPosiçoes esPEciFicAs do 
Instrurnonto convocalb•,:".  cue  acul  so  cons.dorarn litoralmento transcritas,  born  como daquelas 
decorrentes de lei, obriga-so  a.  

5.1 quando clu ossinatura (ia 	apresentar 3 relaçao contr.-ndc os nomes o os números do CPF, 
Carteira Protiss:cnal e PIS dos  sews  ern,reja1c5r.:.re  sea()  An,:t;13:.:casa prestacbo dos serAocts; 

5.2 designar  du  sua es".,..•.ura addin 	 :::64>osto perrnanontarr.onte responshvel  pea  perfeita 
exectioao dos serviços. Irv;iusive para atendirron: do armargtoncia, bom corno  pan)  zeiar  pole  prestactio 
continua e ininterrupta cc,:,crviçus. uoin  coin.  tiontro  us  4uo permarteçam no local do trabalho, um  cue 
set*  o responsável polo tvfn andamento das st..trK.4.ss e que vista tomlu 33 p(Oviri8rcias partnentes 
para  quo  sejam corrtoidii4 tc.das a5larzs dc.trt:•:, 

Rua Presidente Juscetinc,  115 rntrc 	:* 	1. CEP -17 tItiO-0 
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5.3 executar os serviços objeto  desk:  contrato de acordo  corn  as ospecificaOiss 
efettradas polo CONTRATANTE: 

.• - 	- 
5.4-mat,  sob sua exclusive responsabilidade, toda. supervise°, dIreçao e recursos humanos  Ors  

5.5  relay pole  boa e comniote execucto dos serviços crrtratados e facilitar, por  today  OS motos  so  seu 
ascance. a ampla actg.) rscalizadra dcs 	 designados polo CONTRATANTE. atendendo 
prontarnento observações e exigtinclas que  the  foram solieltadts: 

51 comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormatriade que intertra no  born  ands/no/lb dos serviços: 

..8.7'etander com prestora as rectarmições sobre a quatida.le dos serviços executedos, providenciando 
sue imedita oonerdio. som brius pare o CONTRATANTE: 

5.8 rpspander perante c CONTRATANTE pc:a ccnJ.:3. frequbricia, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados a eft/tutu as substituições daqueies que venham a se ausentar do serviço, por motive 
justificado Ou 53, 	nenhum dnui pzta o CCNTRATANTE, bem corno comunlcar ao 
CONTRATANTE, antoci;;adarnenle. 	cJa1;1.:::( aft.stamento, substituicSo 	inclusilo de qualquer 
um dos  sous  empregados vocul.gics cxocuçtio  :Jove  contrato, 

6.9 ratifleritar o lazer com  qua sous  omprogados mope:tom as normas do segurança do trabalho. 
disciplina e  denials  reguiamentos vigentes no CONTRATANTE. bern como atentar  pars  as regras do 
cortesia no local  wide  sorao executadcs os SOnne;05. 

5 10 reparar, repor ou insir.uir. nos mesmas cond.,Aos o espac:ficações dentro do prazo  clue  to( 
determinodo, os vuuipariontos u ulens ovontjIiiionW recebiripa para uso nos serviços objeto desta 
contrato, delxando as Inst.a'ações na Mais perteita cor.diçao de  fun  cr.%namento 

1111 511  arm  com todo o e..:a uar  (Jana  OJ proluizo 	quaiquor natureza causado ao CONTRATANTE o 
tercelros, por sua cuipa, ou um corsequtincia de unos, Iriper;cla própria ou do auxillares que  °Ma'am  
sob •stra rosOonsobilida.:;e  bore  corno ressarcir o equivalorito a todos os danos decorrantei de 

• paralisaoao ou InterrupVio dos serviços contratados,  axon)  quando 'sto ocorrer por exigancia do 
CONTRATANTE ou alnQu pr_lr caso fortuito ou força ma;cr, circunstancias  qua  deverao ser comunicadas 
no prazo de 48 (quarenta o c:to) horasaÕ i sua ccorrencia: 

5.12 manter, duranto 	t.icoctiçao  'Jo  contrato,  on  compatibEidade com as obrigações essumldas, 
todas as condições  Oa  hut....:.tilçao e qud,ric.T;5u ejcas r.s 

5.13 providonciar e marlmr EflusSzadas  tots  as co:icas e  &yarns  junto As repertições competentes. 
necassarlos axicut,T,So C.:Js 
5.14 elOtuar pontuz.otmonte pagamento 	ti...:Ja:; 	ia.run d 1 ,.;SiOS 	ifie:d3rIt ou venham a Incirir 
sobre as suas ativ:cades t u sobre a ckei.-...4,30 rh ()U.-P.0 dfs_• CD'1"11:0, betn  comb  observar o respeitar 
as Legistales Fe  ern.  Evl.iat ot.luirc.n;.;1 relativir,  tres ser:iços rrostexlos. 

Rua Presidente Juscelino. 115. 	o, (cf. • 	r3hia 	47.b30-000 
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5.15 jnstn.rir ore ompregados  qua  irao prestar os $110M;015. Oncdminhortdo pessoas partadoras t*bow. 
 

conduta e ciapitzes do realizar 03 serviços ore contratados; 
• 

arCer  corn  todas as despesas correntes de  transport..  alimentaqao, inciusive seguro de vida contra á
5.18 realizar regulannonto os  /names  de saúde dos  sous  empregados. na  formai da lei.  sulfa "comp  

risco da acidentes de trabalho e outras especific&fas nos dissIdias ou conven960S co4stivas: 

6.17 pegar tis ssithrios o encargos sac:lets covictcs  pets  sua condigao de %Mica empregedore do pessoal 	II 1 
dogignado.pari exocuvio dos serviços ora contratados, InCluslye Indenizações decorfantes de acklantos 

• tribillfil*10 previdencifiria. sendo-the dales°  Invocar a existancla deste (=Veto para tender eximir-se  It  

da  tibia*  dernissões, vales  transport.,  olartgando-se. ainda, ao fiel cumprimento  des  legisla;des 

4110 	

destas dbrigações  cu  transfert-Ins para o CONTRATANTE: 

5.18 apresentar mensalmente ao CONTRATANTE cópia da  !who  do pagamento dos seus empregados 	 lx  • vinculados o oste ,:cntrata, na forma provista no § 5' do  art  31 do Lei 8 212/91; 

5 19 comprovar rnonst.::nento o rewinanonto das Contribuições  Socials  a PrevIdenahrias (MSS. FGTS e  
PIS), sobporia de, em casa de recusa ou falta da exibtertio  dosses  doCurnentos, Inclusfve da falha de 
paosinero, ser bustzdo 1:agarnow..) da nualsq..1<ir faturas que ihes forem devidas ate, o cumprimento  
cleats  obrigaçto; 

5.20 fornocer o faidantont,)  Dadra°  nas ouantldadus provistas o todo o qualquer material necessiuto  so 	; 

5.21 apresentar cópia aLlariticado da quilavfio da Rescisao Contratual dos empregados demilidos, 
dentro do prazo do '40 (triri!a) dias  arm  dos, recothahdo dt‘ •madiato a identlflcaçbo (crachá): 	 6 

5.22 adimplk os fornociaitIns mugsd:;.., polo insizerac:nto i.onvocntõno o pelos QUatig se obriga, visando 
5 porfelta execuçkr desin c.- 'rato. 

523 registrar o Contrato no CREA o apresentar o comprovante de pagamento da 'Anotaçao do 	 o 
Responsabilidade Tknica". antes da omissao da printeira fatura. 

5.24 fornecer o coloeal no iocat dos obras  place  de divulgaçan r, identifictig60. a placa de inauguraglio, 
quando  Mr  o caso, as c.rais serao corfaccionadas dci acnido vim o manual aproPtiado a  stir  fornecido 
pelo CONT RATANT LI 

6 25 planejar as übfls 	t-rma a Nu) 'Maria& no Prrinmoni.o normal  des  atividades desenvolvidas no 
iocal o em seu ervorro 

5-28 mat'icular os serv•;-;t:, no INSS o entrooa,  ar)  CON  TRATANTE as guias de recolhimento das 
contribui7eAts devid.1•.  tin  1NSS e no rrITS no termos da le.).itaçSo nsponit,ca  am  vic,or 

Rua Presidente Juscolinc 11!:, Ccotro, Cocos, Blhia,  CUP  4/ 580-wi) 
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5.27 manter no local das obras um  "Dario  de OcornInclas*, no qual  mac felts*  ¡motored's 640911 
roferantes ao andamonto dos sorviçoa. qualidixio dos  materials,  mao-de-obra,  etc.,  como também 
redarnaçõese  adve!lenc!as o principalmenlo problemas de ordem tecnica que roqueiram  WK.°  por Umi  
dim pail**.  Este  Dario,  devidarnenio rubricado pela Fiscallz_oodio o pela CONTRATADA em todas as 
visa, ?tar/ram podar do CONTRATANTE  apes  a conc.:us/10  day  obras. 

5.26 obedeCer es normas de higiene e prevençao de exIdontes, a fim de  paten&  a salubridado • a 
segurança  $oó  acarnparrc nlos o nos  cantata's  de sorviços 

5.29 arr,ar.ocan todas as despesas decorrentes de emnamis trabairos noturnos e  ern  donangos e 
feriados; 

0.30 responder por totic5 os  Onus  o obr1gao5es concementes as logIslasoões: Fsc1 Prevideincline. 
Trabathista o Comercial, ,nctusrve os cleat:mental do acidontes de traboino. 

5.31 Fazor  corn  que  sous  omprogados exorom as suas ativiciades. devidernonta unIforrntaados, e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requendos pa.a as ativ:dades desenvolvidas, 

5.32 Executar todas as ot•as, StirviçOS e Instalarlies do aoardo com especificações o demais Mementos 
16cnicos que iniagram o 	Ectta,. obedecendo hoorosarnento as Normas Técnicas do ABNT o das 
concossiaranas de sor:iços  put.  :0;, e o Caderno de Enchrgos da SUDESB, assim corno as 
determinações do CONTRATANTE e da legislação  pertinent°  

5.33 Executar o =Dom :ocnoló5ico do matonJ.s, componentes e sistemas construtivos (ertsrros 
taboratonaia) para evidenc;ar o atendimento ts Noimas Técr.icas  di  A9t4T 

-5.34  Nile  transferir no tc4o o em partu, serviços ou obrijs oblato  do  commie),  ressalvadas as 
suboontratações de se rel;os especializados. as a%) hiS Se r fto previamente submetidas Do 
CONTRATANTE  pans  auzaçAo 

11111 
5.35 Mantor pormanente! -1.,,,nte no local das 00,415:sene4;03. OduiP0 teCntal suficrente. composta do 
proriasionals habilitados 	de capacidade comprovada, que assuma perante a FiscalizaVio a 
responsabilidade técnica  Oa  Obra  WO  o entrega coMitiva, inctUsive com poderes  pars  deliberar sobre 
qualquer detorrninagdo de ornergenola que se tome nocessarta 

36 Manta( no local das obras, aiism da equipe tucnice zupfd monceonada, auxittares necessários ao 
perfeito  controls  de medias o padrões, assim como promover As suas  expenses  o 3 critõrio da 
Fisoalizac5o. o controlo tocnclogico dos materiais a somem onlpregildns nos serviços 

5 37 Comunicar a Fiscak..:1;10 e proceder. As sia n oxper.sas, 	r.orreçOes necessárias. sempre  quo  
ocorrerem falhas,  afros 	ornissõe:s nos proletr.s. especiricaiões e demais elementos lécnicos que 
Integram a Edital,  instal  or:o rattya.  rosponsal, '..7*.do o  Onus  vota correta exocuçáo do todos os 
serviços Tais wrroçbtis t. .;.rtiento seirZo ofoluaeins ;:orn r npruvAr:-.10 da Fiscalizaçõo.  quo  por sUa vez 
Consultará o autor do pa;ty!"), pata cio;to do atitor';:a.,!0 

Rua PresidenteJucelino, 115, (_e•ritrea, Cocos. Bahia. C.:9 47 oSSO OD1 
CNP) n °  14 22 2 01 2/0001.7S 	 !•,7 g, :PO 11141 
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5.37 Quando por moVvo de force maior. houver a necesnidade de riplicaçao de material 'similar' 46 	...--;/i ? 
especificado, submeter o pretendido li Fiscalizaçao,  parrs  que,  strove,  de !sodas. pareceres e: 	1 a livantamerilos de custos, posse se pronunciar  pale  aprovayaci tXJ nAo. 	 .. 

como os dotournentos comprobaltirios do Item 5.10. 
s  al  inforrnarAes e esclarecimentos soticitados, inclusive do ordem  administrative'.  bem 

5.36 Facifitar a .asloo da Fiscaltzacilo na inspegao das obras/serviços. em quaiquer dla ou  how. 	/ prestando bda 	

I *f°  

5 39 Reparar. cbrriglr. re:nover, reconstruir 0,4 substiluir, total ou parcialments, as  suss  importses. 	1 I 
obras/servidos objeto do Contrato  am  que se verifiquem vidos, defeitos ou incorreobes, resultantes do 	tn 
execi4Ao irregular, do emprego de  materials  ou oquiparrentos trtadsiunctos, ou  nil° correspondents*  as 

 

espectficaAas. 

10 5 !40 	
1:. 1 

Ratirar 14:ado o entulha decorronte do execur,to das otri3s, dotxando o' bcal totalrhento limpo.. 

1 74x 4110 	' cuktiso.A SEXTA • OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE. além das otriga,bes conliJE:. s  nest()  cor.trato por determtnactto legal.  °brigs-se a: 

8.1 tomocor 6 CONTRATADA os r:lernonto, in.pensavel3 ao comprirrionto do contrato, dentro de, no 

6.2 reeLzat os pagamentos pela oxecuolo do contrato, 	 ; 
g 

6,3 procedot a publica0 resurnica do intrumerito c:et  =Irate)  is do seus aditamentos na Imprensa 
oficial no prazo toga'. 

! instal:0es onde  sera  corsinitda a cbra. 	 5 
410 	

o 
I' 6.5 exiv da CONTRATADA o cumpranento inieyal do  sums  obrigoções.  pm  consontocia.com  as  

normas Tecnicas de ABNT o outras porvontura aolicAveis, 	 .?. ..... .., 

11111 	
6.6 	tar  Iodo e qualquer material do mA quaaoade ou nho especificado e eSePuler d Preto  Pere  sue 
re*Wadoobra, 

6.7,cedgir  'mediate  subslituicAo do t^icos, rnc'res ou OPerStios  qua  nAo correspondam tecnicamente 
do disciplinarmente ás necessidades dos serit;tn• 

6 b decidir quanto áaceitaçao de rria:artal "similar ao especificado. sr/mare  que ocorrer motivo de kirça 
motor; 

6.9 esclarecer prontamente as dúvidas que lhas sejam dp(fisontadas  poi  a CONTRATADA: 

6 10 expo.1.t por escrito, a detorminaos e  (Amon 	oifins h CONTRATADA:  

Run  Presidente  Ju:.cciirlo, 115, Crntrii, 	Dah,a, t.t-.1' 	6b'il-O(in 

(NI') n.° 14.222.012/0001-7S 	 Teletore !"-/)34S:i1041 

máximo, 10 (dez)  dies  da ot,sinatura. 

6.4 faci!'ta o  axis%)  dos errpreorrios de CONTRATADA dest3hados para execucto do contrato. 
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6.11 autortier os providenclas necesserias pinto a tercetros, 	
• ''‘`f.fr'' 

6.12 promover. pam presença da CONTRATADA, ei medições dos  tented  executsdos, 	4,  e 

• 

• 
8.13 trartirritlr por iscrito, Instruções sobro as modificações dos serviços que porventura Venhamqt.  sor 
feitos. trn Corno as alterações de  pram  e cronograma 

e 14  refalsit .*Porttinementa e CONTRATADA, a:orrery:1as ou circunsifinolas  quip'  passam acerretar 
dricutlaeta no dasenvotvi,nonto doa serviius cm rt.taÇao terceiros: 

6,15  dot  Imedista ciencia 	Into' qua  possam levarC apacepto de panaidades contra e 
CONTRATADA. ou mesrno resclatto d Ccrgroto 

411, 	6.16 Com relacao ao 'Ditirio de Ocorrenct. co•npote e Fiscatizagho: 

15.1 proituncirsr•se sobre a veracidade  td.  as anotações feitas pela CONTRATADA; 
registrar o andamento dos sory;cs, tendo em vista os protetos, as esoeciflantes, o  

wan,  e o cronograma: 
6 10.3  taxer  observaç6as cablvo:-, :Io,r1-.•r.les dos rafeJtros da CONTRATADA no  World°  

6.16.4 der sotuçSo Cs consulas feitas pela CONTRATADA, quando dtrigidas C Fiscalize;30: 
•13 16.5 registrar as restrições q.Ja lt pareçam n cabiveis quanto ao desempenho da 
CONTRATADA,  sous  repostos o sua oqa.pe; 
6 16.6 determinar as providencias enblves para o ,.:umpnmento dos Proietos, dos Detalhes,  des  
EspecifIcações e da5 Normas T6crAces11.1 ABNT. 
6'16.7 anotar os latos ou alegações cujo regigro  so  faça remssario 

CLÁUSULA SÉTIMA. REGIME  OE  EXECUÇA0iFORMA DE FORNECIMENTO 

• 1251IS_FRyscr3 _  
Empreitada por  prowl   ( j 1 global 1 (XI  TUTIthrio  

CLAUSULA OITAVA • FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO 013,./ETO 

• Compot;•3 no CONTRATANTE proceder oc 7.7.r frpanharnento da execuçao do Contrato, flcando 
esclarecido que a açllo ou ornissflo,  Iota,  ou parciat. da OscalizaVio do CONTRATANTE Mo eximirá 
CONT RA TADA do total re::,nonsabilidade 	exec.tia do ;cntrato. 

§ 1°. O re-cabirnento do ot.;oto se dará segundo o dispotto no  art  161 da Lei estadual n. 9.4334005. 
sento ckr  cue,  esgotado razo do ven7,r1er'.-)i recubirnaillo provistrio sem qualquer mantfostaç3o 
do 4)rg.50o. untidade CONTRATANTE. cons:Jc,:_r•an•A uettnisivnmente aceito  pets  Atkninistraptio o 
°b)ot°  carnival,  para todui os efeltos, salvo pst.i:4-.at•..ea  &sotto  fundamontade 

Rua  Presidente  Yur.zelino. 115, Conti°, Cocos. ah;Z3 Cup 41 680-CU(J  

CNP)  n.°14 	 Tc•lefon,.. (17, 3,139.1041 
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§ 210 reoebanonto definitivo de obras, compras ou servioos, cujo valor do objeto refe superior  so limits  estsbelocido  pars  a modalidade de convito, deverá  or con  Bacia a uma cornIssao de. no  minim°.  03 044 	,,z• 
membros. 

1. 
I 

	

. 	• . 1 

/ 

. 	

‘1 i 	........- 	...---........- 	1 CLAUSULA NONA — PAGAMENTO 	 • 	 I  

Os pagamentos devidos h CONTRATADA serao ofotuados  strayers  de ordem bancaria ou cred1tf---3 	E V  cants  corrente, no prazo ntio superior a CS (oito) das  Mots.  contados da data da aprasentacito da fatura. 
ap6t c:oncluldo o recebimento definitivo,  ern  cons:.,nAncia com o drsposto no  art.  6'. § 5";  art.  r; X)00V:  

it  
11, 	

art.  79, XI.  le; art  154. V e  art  155. V da  Lot  es  la  .:uul no fi 433/05 
. 	. 

i 1 

41110 	
§  I'M  slugtes a  qua  aiude o  art.  228-8 do Regulamento do  !CMS,  aprovado poiO Decreto Estadual n' 
8.264".",". sujeltar-ae-ao. nas hipóteses pro‘.1stas. a erniss3o de nota fiscal eletrônica. 	 e , x 

F. 
§ 2° Em  beyond,*  alguma pondêncla IrripoditIvu do pagamento. o pnizo  fluid,  a partir de  aim  e. 0 

por parte da CONTRATADA  

§ 3 A iitua:izar,ao monetario  Cos  pogo:nerd...is  dodos pulp  ArirninIstraçAo. em caso de rnoea, sere 	f E 
Calculada considerando a cato do vencimento da c,...r.gaçao c. do 6  VU  efetivo pagamento, do acordo com 	f 
a vart3,;.",6 do INPC do ISGF  pro  rate lomp'...ro 	 12 

§ 4° 0 CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atros na 	i 
oxecuçfto  dot;  serviços ocorridos no rnifis. cem but:i rio valor  du  preço vigente 	 7 > 

§. 

S 5° As: f4turas  far-se-ao acompanhar da docurnentaç3o prohatOrio  relative  no recoaiimento dos impostos 	 g 
reivicnu-:-...s  corn  a war:I:KS° do serviim no rils witorlor  it tea  r...actia dos serviços 	 . 

., 
:-.- CLAUSULA DECIMA • MANUTENÇÃO  OAS  CONDIÇÕES  OA  PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E :-.. 

REVISÃO  ., 
'..1 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENA DE 

Rua Presidente 	 11S. (entro. Coco. 	i' ,17.690. 0.00 
CNP) n° 	:22 010001-7r 	 T. .:1,:? 	f-1.90  3 d1 

, 	. 
- 

§ 3° Flea  Indicado  oomo fiscal Casts  contrato  o Engenhairo Civil, Rodrigo de Oliveira Sandi/Ire, Ingeitto no 
CREA 	on' 101.509.077-380 GO Tat 77 5'3194-7511 

• 
Os rxeços sao fixos e irrosjustOve;s durnnfi• o transcurso do prazo de 12  mews  do data de apresontaçao 
da PreNett  ape's  o que a concessao de rea:ustarnento, nos termos do inc. )(XV do  art.  8°  da Lei  
Est  3i1uni na  9 433/05.  sort  feita non:Dante a ap1.,717.1.) io  MCC (Indices  Nacional da Construçao 

ParSgrafo OnIco • A revisao do preços. nos terit•-)s do  Inc  XXVI do  art.  8° da Lei Estadual n° 9.433/05. 
deoer .! • rio requerimento do interessado 	 recompor o pnago  quo so  tomou insirtiOiertro, 
InSI( 	zj c.locunioriLçAo  quo  cornorovo o di...st-diquillbric econ,Srrico•financoiro do contrato, devendo 
ser InVaurndo  psis  própria ariminIstroGdo a•Jlnf!1 r.r  town  ,elc.rnc;or n prole,  ciao  se tomou arcasstve. 
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A inbxecuPio contratual, inclusive por atraso Injustircado na execocao do contrato. ensefaria opactiolo-
da pena de multa, observados os paramotros estabele:Mos nesta clausula,, sem prajulzo da resolsSO 
unilateral do  control°,  a qualquer tempo. a a aolicacao das  darnels  sanobes prevlstes na Lal estildukti n° 
9 433/05. 

5 1' Em  cask  de desournprimento total da obrigacao princ)pal,  stir*  aplicada multa no oarointuals40%. 
(do:  pr  conkt)trIcIdento sobro o valor global do  con  bolo, 

r Caso o cumprtmento da obngricao  pro 	‘; 	VIZ  tnicasdo,  sofa  descontinuado. sere splicado o 
porç.oraJ5l. 10% (dez por cento) sobre o  ado  do czIntrato, isto 6, sobro a diferença antr* o vaior global 
do contrato 40 valor da parta do fornacimento ou do servkm 16 restizado. 

3° Em caso de atraso no cumprtmanto  di  cbripi,lo principal,  sorb  aplicado o percentual da 0,3%.(tres 
deornos por canto) ao  di&.  ata o trigésimo dia de alrar.o. o de 0,7%  (sate  dacimors por canto) por cada dia 
subccaaente  so  trigasimo, calculados sobto o 	daporeca do tomocirnonlo oU do servicia em more. 

5 4' No alpdatio do purfgrab anterior,  so  0 multa 	Whip  o patamar da 10% (dez por  cents)  do 
va:dr gi)bal  dc)  contrato, dovori. salvo jus;:fica'jvo c:crite devidamente fundamentada, ser recusado.o 
recctimonto qo objeto, sem profutzo da aplIcacao das dermas sancOes previstas na lei. 

§ 5 tia htpditose de o cG.aratado  so  tiu3ar a 	 rotorco da caucao, dentro de 10 .(doz) dias 
contados da data do sua 4›..)nvocactio, 	 mil113 	percenkial  co  2,5% (dois e meto por canto) 
Ine:!ante sal:Nero valor otc.bal do contrato 

C.4 	rr,..atas previsuz: siestos paragrair.:, 0:: 	cuter  componsatbdo o o sou pagamento nao 
ex.rviita a Ç;ONTRATADA da rosponsab.uJ' çir podas o danos decorrentes das Infractos cometidas. 

5 79  .•-• rru.ta, apticaoa as togular proce s  so  a.!:7' 	so  ra dosconuxia da garantia do contrbtado 
sando certo  qua.  se  o seu vaii:a 	 da gersillsa prestada - quando exigide,•alem da  

panto  desta, a CONTRATADA respondera ;03 s•Ja dfnfeno,  qua sorb  descontada  dog  pagamentos 
110 	 ovvrtualmente devldos  pea  admints*JaVso no. ara.  so  for o caso, cobrada judicialmente. Acaso nao 

tenri3 s:do eilaida garantia, a Adrn;r.Lstracfi 	ros,!rva o d'aello  du  descontar diretamente do pagamento 
devic:u a CONTRATADA o valor do qualouer 	ry.a.,,entura imposta 

• 
CLAUSULA OÈCIMA SECUNOA - OUTRAS PE'tZALIDADFS  

Serb  punidos com a pena de suspensao eao 	cio  (Wears  do iicitar e impediment6 de contratar com 
a Al•fcristr141k, os que !nc,....rrerern nos litetos 	nns Incisos VI a VII do  art  154 e I. IV, VI eVII do  
sit  li,J..1 I ei estadus 1" (.) 433/05. 

11 1' :1".e:rbo punidos ccri a pena de 	 de taidonaidado para licitar e contratar com o 
Adrn.nivrn3o, enquanto ; .3durarer os 	 da ouructio ou nt6 que se,a promovida a  
teat  :lita;3o perente a nutriialo coia..-tor.!¡ 	nolicar et pu'lleta. os que incorram nos ItIc:itos 
pre..istos nos incisOS Ia V1, ar. 184 ta  it.  t;; a 	/F.5 da Lei cstadual n° 9.433;05. 

5 2° Po,a a aplicactio ttas oenal!dados prilvft9.3s scr.ito brades em conta a nalurezi e a gravkiado da 
; ;.'et.t;tos de:a a::..1.4,7s para 3 •!. :1 .ro'tv-a;:••- rY ca e o reinctd6ncla na prittica do ato. 

Rua Prosidero- itisceltrio, 115. Ck•rAtto. Cc.sc, 	 r .1),(580•001: 
CNP) n° 	y12/0001-7:I 	 4 	 . 1O 
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CLAUSULA beCIMA TERCEIRA RESCISÃO 

A Inexedu010: totafou parctal, do contrato onsailra resua resciallo..com as consequdindis cOntrstuas4 - 
as 	»tas na  Lot  Estadua: n' 9.433/05 

L Z
 £ 0

 I
I
 61

0
1

1
0

1
0

- 

§I 	roscisao podera ser detormlnada ocr ato untlatcrei e eacrlIo do CONTRATANTE nos case 4: 

" 	- 

.c.1011 nos inciscs o XV. XX o XXI q.? nr1 1r7  tin  Li t Estadue n' 0 433/05. 

10) 

 • 4:- 

.1 	L.Jando ,a resolsao ocorrer com base nos Incio I e XVI a XX do  art.  .187. da  Let  Eetadue)In' 	A 
9.433105,  sera  qui haja culpe do contratado.  sari  este resserciao dos' prejulio rogularmllnte 
Comprovedoe  qua  houver sofrido, fti forma do § do  art  168 do mesmo diploma. 

4110 	cuusuLA DecuAA QUARTA VINCULACÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 	
I 

4111, 	 ctte'contrato, como 5* flOie 05'..VUSSOT transcritea, es CiOUSUIDS e COACHQÕOS OStOb0106dall no 
Ptcxr! 	ficitatOno . referido no prebrnbuto desta 'ristrutnento, no convocatório o seus anexos e na  
pH% 	do tkitante voncrkt.w. apreser.todo r a rc!:.  -Ad  I.citaVio 

ILA  DÉCIMA QUINTA - GARANTIA 

o 

:17 !1'-  o eTvel  
) 	inpresa venco,;, d 	tümed.i,ct.) {.:totur garanva do 5% do valor do contreto, podendo optar 

trio Urna das trroda11,vies provisns no f.16  r.!,  art  138 da Lei estadual n° 9.431105, ficando tiactarecido 
- ie kgaranda do ,A,••i ter seu valur 	 moornas condições do contrato.  

§ 1° A prt:tita,,So de garaiii.l. zuan.io  exigKia, recair sobre urna das modalidades 
previstas • § 1* do  art  13/3 t.i r E5'.3<J3' e' 9433,05. 

§ O  fl:  serà adrn !Ida ;i ex!5ti.Mcia do cláusulas  QUO  restrinjam ou atenuem a 
fetspont; .t, ;daicie do sogloador Ot.j fiador. no caso cid sogurólerwitla  du fiance  bancária  
(art.  136.  fit°.  II e Ill da  Le,  cstazu a: n" 9431/05). 

• § 3° A six:tritia deveis ser cGr ,  :•,..!-Ita  Jo  no orezo maxiino do 05 (cinco) dlas, contados 
da assir: ,, ,.a do cont.'. 	• tsPr atomizada tioeriodicemente 

§ 4' A g:,rantia. em quntqurr  co'.  r11,0;11004:101. Pospondera peto inedimplemento das 
obrigaço,,.;  couustufrs et».17.1  ?mattes  impostas, Independentemente de outras 
comfinN6.p; 

§rAl' *.Tri ATADA nea 	. toaor o va3o,-  diigarantia quando  *eta  for utilizada. 

§ 0° i-t).• riLlo rovisOos 	f?;:; 	.51/ PiCiçOi. a CONTRATADA atualizara o Ailsr da 
g  Elf  afit,0 

Rue President... Itiscelipo, 	C. 	r CO- OS, 	CEI3  47 680-000  
CNP)  n.° 14.2.* 	12/0001-75 	 rofefc....,- (77) 3459.1041 
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CLAUS  upt Dtcauk SEXTA - DO FORO , 	- 
i•; 

As  Ones  elegem o Foro da Cidade da Cocos, Esiado da Bahia,  quo  prevakocar* sabre quaIquutm, .41.4  por 	privgeggado  qua sofa. pots  erfrntr quais;Jor dúvidas oriundas  dints  contrato. • 

E. 	.:011n1 40+1)681os o contrutisdoe.  !Imam  o  estop  contrato  ink*  (b454} irlas de lgual iooe  form-7 
na 	-15acks listimunhas que subsctovern 	de Gdo e achado  conforms.  • 

Co 	• eA, 23.4. 'slam* do 2018.  

alf  IOTA- 
IC S -1 GUARI CO1STRUÇOE3 E  SERVIÇOS  LTDA 

CNPJ: 04.168.004/0001-55 
CCmTRTDA 

TESTE MUNHÃE: 

NOME: 
CPF • 

Rua Preside,  
CNPJ n° 14.:  

,:ce!ino. 115, Centro. Cocos. 	CF;1  ; 680-000 

.1.2/0001-75 	 1o1otone‘ (77) 3489.10411 

• 
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5° TERMO ADITIVO N° 153-1-2019, AO CONTRATO N° 042-2018 — VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023-2018, TOMADA DE PREÇOS N° 002-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
COCOS E A EMPRESA  ICS  — 
ITAGUARI CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-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, 115, centro, Cocos - Ba, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, médico, portador do 
RG n° 9.129,078-28 SSP-BA e CPF n° 021 272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de 
Cocos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE: e. do outro lado, a empresa  ICS  — ITAGUARI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n° 04.168.804/0001-55. estabelecida à Rua Tiradentes, n° 34, centro, Cocos-BA, doravante 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO ao contrato n° 042-2018, datado de 23 de março de 2018, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 023-2018, Tomada de Preços n° 002-2018, nos termos da Lei Estadual n° 
9 433/05, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na CLAUSULA 
SEGUNDA — DO PRAZO do contrato n° 042-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 

motivação abaixo especificada. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n ° 042-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras referente a reforma e ampliação do 

Estádio Municipal de Cocos-BA. passará a viger a partir do dia 13 de junho de 2019 com término 
previsto para o dia 02 de setembro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o saldo existente do valor inicialmente contratado, qual seja R$ 74.844,97 (setenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 

Administração da conclusão da obra referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de 
Cocos-BA, uma vez que houve imprevistos que impediram na finalização da obra em tempo hábil e 
a falta da prorrogação deste contrato acarretaria em prejuízo à população. onde restam apenas 

cerca de 15,06 % (quinze virgula zero seis por cento) para a finalização da obra. A prorrogação 

contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, 

Por se tratar de obras que estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no  art.  141, VI, da Lei Estadual n°9.433/05 

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

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

27.812.096.1015 — Ampliação e Reforma de Estádio Municipal e Campo de Futebol 
4.4 9 0.51 00 00 — Obras e Instalações 
24 — Fonte 

CLAUSULA SEXTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo 

Assim contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em duas vias de igual teor e 
forma, com as testemunhas também abaixo assinadas 

Cocos-Ba, 11 de junho de 2019. 

MUNICIPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.01'2/0001-75 

CO RA A TE  

ICS  — ITAGUARI CONSTRUÇ 	E SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 04.168.804/0001-55 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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CONTRATO/N°: 042-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  141, da Lei Estadual n° 9.433/05 e suas alterageles vig esr 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 023-2018 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - 	14.222.012/0001-
75 - CONTRATADA:  ICS  - ltaguari Construç6es e Serviços Ltda -  CNN:  04.168.804/0001-55 - OBJETO: O presente 
termo aditivo tem como objetivo a execuçâo de obras de engenharia referente à reforma e ampliaçao do Estádio Municipal de 
Cocos-BA - VIGÊNCIA: 13 de junho de 2019 a 02 de setembro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 27.812.096.1015 - AmpliagAo e Reforma de Estádio e Campo de 
Futebol - 4,4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações - 24 - Fonte- LOCAL E DATA: Cocos-BA, 11 de junho de 2019 - Marcelo de 
Souza Emerenclano -  Prefeito Municipal. 

MUNICÍPIO DE COCOS coc S  

GOVERN()  MUNICIPAL 

EXTRATO DE 50  TERMO ADITIVO V' 153-1-2019 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO DE COCOS ppogg§ 
Estado 	Bahia 

EXT1tATO DE 5" . 1 . 1,1010 ADITIA'() N" 153-1-2019 

CONTRATO/N°: 042-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  141, de Lei Estadual n° 9.433/05 e suas alterações vigentes - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N`: 023-2018 - CONTRATANTE: Municipio de Cocos-BA •  CNN:  14.222.012/0001-
75 - CONTRATADA:  ICS  - Itaguari Construções e Serviços Lida -  CNN:  04.168.804/0001-55 - OBJETO: O  presence  
termo aditivo tem como objetivo a execução de obras de engenharia referente á  reforms  e ampliação do Estádio Municipal de 
Cocos-BA - VIGÊNCIA: 13 de junho de 2019 a 02 de setembro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.000 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 27.812.096.1015 - Ampliação e Reforma de Estádio e Campo de 
Futebol - 4.4.9.0.51.00.00 - Ohms e Instalações- 24 - Fonte- LOCAL F. DATA: Cocos-BA. 11 de junho de 2019 - Marcelo de 
Souza Emerenclano Prefe i to Municipal. 

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

CNPJ nu 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

'44  

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

Nome: ICS-ITAGUARI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 04.168.804/0001-55  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 12:05:09 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/10/2019. 
Código de controle da certidão: 8FAC.B84E.0E6F.E043 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Identificador  Web: 4263.692.20190819.N62.36631 

www.cocos.ba.gov.br  
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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 
19/08/2019, sob processo de n° e certidão sob n° 
692/2019. 

Certifico que o contribuinte inscrito neste mun'rcipio sob n° 36631, consta arrolado em nome de (a) : 

Contribuinte:  ICS  - ITAGAURI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME 
CPF/C.N.P.J: 04.168.804/0001-55 
Endereço: RUA TIRADENTES N° 34 BAIRRO CENTRO CEP 47680000 COMPLEMENTO SALA 1 ANDAR 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, 19/08/2019 

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
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CAIAA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	04.168.804/0001-55 

Razão Social:Ics ITAGUARI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

Endereço: 	RUA TIRADENTES / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000 

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

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

Validade:18/08/2019 a 16/09/2019  

Certificação Número: 2019081804554793633460 

Informação obtida em 18/08/2019 14:10:15 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB I TO S TRABALHISTAS 

Nome: ICS-ITAGUARI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.168.804/0001-55 

Certidão n°: 177545939/2019 
Expedição: 24/07/2019, As 11:38:40 
Validade: 19/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ICS-ITAGUARI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

04.168.804/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 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. 

msmom4A0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença 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: cnc:Otst.jus.br 
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Prorrogação Contratual,  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05. 

0 presente termo tem por objeto a prorrogação contratual referente A. execução 

de obras referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de Cocos-BA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade 

inerente a esta Administração da conclusão da obra referente à reforma e ampliação do 

Estádio Municipal de Cocos-BA, uma vez que houve imprevistos que impediram na 

finalização da obra em tempo hábil e a falta da prorrogação deste contrato acarretaria 

em prejuízo à população, onde restam cerca de 15,06 % (quinze virgula zero seis por 

cento) para a finalização da obra. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 

quanto disposto no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, por se tratar de obras que 

estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

Após comprovada a possibilidade da prorrogação, em virtude do interesse 

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

prolongamento da vigência é a execução além do prazo inicial, com o mesmo 

contratado e das mesmas condições anteriores. 0 prazo da prorrogação poderá ser 

inferior, igual ou superior ao prazo firmado inicialmente conforme previsto na Lei 

Estadual n° 9.433/05, devendo ser formalizada antes da extinção da vigência contratual 

inicial. 

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

Cocos — BA, 02 de setembro de 2019. 

aulo Ed 	o Kunrath 
Secretári 	nicipal de  Administração  

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

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



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS gpOpmp§ 
ISPHIA 

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência 
de disponibilidade orçamentária para fazer face á despesa solicitada, na 
hipótese de eventual prorrogação do contrato n° 042-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos 
autos à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Cocos, para análise e 
elaboração de parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade de 
celebração do 60  Termo Aditivo ao contrato n° 042-2018, consoante o 
requerimento do Secretário Municipal de Administração, à luz do  art.  141 da Lei 
Estadual n° 9.433/05, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, anexa. 

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

Cocos-BA, 02 de setembro de 2019. 

Prefeito  *unit-ipar 

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

RESPONSABILIOADF'
„, 

 8/41.11/4  

Cocos — Bahia, 02 de setembro de 2019. 

Ao Exm° 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° 042-2018 

até o dia 31 de dezembro de 2019 mediante celebração do 6° termo aditivo, 

informo que as despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta 

da dotação orçamentária consignadas na peça orçamentária em vigor, e na 

correspondente aos exercícios seguintes, a saber: 

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
27.812.096.1015 — Ampliação e Reforma de Estádio e Campo de Futebol 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 — Fonte 

Atenciosamente, 

Raimundo An Rocha Alves 
Contador 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Ori2em: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
REFERENTE A REFORMA, PINTURA E 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE COCOS-BA.  

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

DA INTRODUÇÃO 

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

prorrogação da contratação celebrada com a empresa  ICS  — ITAGUARI 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n°04.168.804/0001-55, estabelecida à Rua Tiradentes, n° 34, centro, Cocos-

BA, tendo por objeto a execução dos serviços especificados na justificativa, tenho por 

pertinente e possível a formalização do 6° Termo Aditivo de Prorrogação, nos moldes 

apresentados, por se revelarem presentes as circunstâncias e requisitos exigidos pela Lei 

Estadual n° 9.433/05 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 
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DOS FATOS E FUNDAMENTOS  

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

A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade 

inerente a esta Administração da conclusão da obra referente à reforma e ampliação do 

Estádio Municipal de Cocos-BA, uma vez que houve imprevistos que impediram na 

finalização da obra em tempo hábil e a falta da prorrogação deste contrato acarretaria em 

prejuízo à população, onde restam apenas cerca de 15,06 % (quinze virgula zero seis por 

cento) para a finalização da obra. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 

quanto disposto na Lei Estadual n° 9.433/05, por ser um projeto cujo produto está 

contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

Mais precisamente, a hipótese analisada de prorrogação de contrato administrativo 

encontra-se corroborada no quanto disposto no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, o 

qual dispõe: 

Lei Estadual 9.433, de 01 de marco de 
2005. 

"Art.  141. Os prazos de inicio de etapas de 
execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidos todos os direitos, obrigações 
e responsabilidades e assegurada a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde 
que ocorra alguma das seguintes causas: 

VI - omissão ou atraso de providências a 
cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos, de que resulte impedimento 
ou retardamento na execução do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

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

vista que o projeto executado pela ora contratada configuram-se como produtos 

contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

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

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



Desta forma, a paralisação da execução dos serviços já 

ocasionaria um prejuízo à população e um gasto desnecessário, 

Estado da Bahia 	
(4j 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 
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••,, 

BAHIA 

  

citados, por sua vez,  
er: _ 

uma vez que haveria 	izz- A  ...) 
z-

e 
...i ...:,,. ,:v- -,-... ..f -s. 	,...., necessidade de realização de um novo processo licitatório para execução de cerca de 15,06 

% (quinze virgula zero seis por cento) do remanescente da obra. 

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 a Lei 

Estadual n° 9.433/05. 

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

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

enunciados acima e a previsão de recursos orçamentários. 

DA CONCLUSÃO  

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da 

finalização das obras referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de Cocos-BA, 

fica evidente a necessidade e possibilidade da prorrogação da contratação.  

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

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

pública, cabendo, apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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

competente; 

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

do ajuste inicial, mediante aditamento;  

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

anteriormente ajustadas, em virtude do pacta  sun!  servanda. 

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

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

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

kt. 
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, n 

forma prevista no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, vez que resguardado o interesse 

público e atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela norma legal. 

Este é o entendimento que submeto à superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 02 de setembro de 2019. 

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

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 	 •-- 

0 Prefeito Municipal de Cocos, no uso de suas atribuições legais e atendendo 

aos requisitos legais do  art.  141, VI, da Lei Estadual n°. 9.433/05, AUTORIZA a 

prorrogação da vigência do contrato de execução de obras referente à reforma, pintura e 

construção de arquibancadas do Estádio Municipal de Cocos-BA, para atender as 

necessidades do Município de Cocos-BA, firmado com a empresa  ICS  — ITAGUARI 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 04.168.804/0001-55, estabelecida à Rua Tiradentes, n° 34, 

centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 02 de setembro de 2019.  

Warr& le Souza merenciano  
Prefeito  nicipaf 

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

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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6° TERMO ADITIVO N° 248-2019, AO CONTRATO N° 042-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 023-2018, TOMADA DE PREÇOS N° 002-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA  ICS  — 
ITAGUARI CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-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, 115, centro, Cocos - Ba, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, médico, portador do 
RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de 
Cocos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa  ICS  — ITAGUARI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n° 04.168.804/0001-55, estabelecida à Rua Tiradentes, n° 34, centro, Cocos-BA, doravante 
denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO ao contrato n° 042-2018, datado de 23 de março de 2018, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 023-2018, Tomada de Preços n° 002-2018, nos termos da Lei Estadual n° 
9.433/05, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na CLAUSULA 
SEGUNDA — DO PRAZO do contrato n° 042-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 
motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 042-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras referente à reforma e ampliação do 
Estádio Municipal de Cocos-BA, passará a viger a partir do dia 03 de setembro de 2019 com 
término previsto para o dia 31 de dezembro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o saldo existente do valor inicialmente contratado, qual seja R$ 74.844,97 (setenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da conclusão da obra referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de 
Cocos-BA, uma vez que houve imprevistos que impediram na finalização da obra em tempo hábil e 
a falta da prorrogação deste contrato acarretaria em prejuízo à população, onde restam apenas 
cerca de 15,06 °A (quinze virgula zero seis por cento) para a finalização da obra. A prorrogação 
contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, 
por se tratar de obras que estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

CLAUSULA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

0 presente aditivo fundamenta-se no  art.  141, VI, da Lei Estadual n°9.433/05. 

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

02.02.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
27.812.096.1015 — Ampliação e Reforma de Estádio Municipal e Campo de Futebol 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 — 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. 

Cocos-Ba, 02 de setembro de 2019. 

ICS  — ITAGUARI CONSTR 	ES SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 04.168;04I0001-55 

CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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6° TERMO ADITIVO N° 248-2019, AO CONTRATO N° 042-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 023-2018, TOMADA DE PREÇOS N° 002-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA  ICS  — 
ITAGUARI CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-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, 115, centro, Cocos - Ba, neste ato 
representado pelo Prefeito, Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, casado, médico, portador do 
RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de 
Cocos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa  ICS  — ITAGUARI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n° 04.168.804/0001-55, estabelecida à Rua Tiradentes, n° 34, centro, Cocos-BA, doravante 
denominada CONTRATADA; acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO ao contrato n°042-2018, datado de 23 de março de 2018, vinculado ao Processo 
Administrativo n° 023-2018, Tomada de Pregos n° 002-2018, nos termos da Lei Estadual n° 
9.433/05, suas alterações e legislações pertinentes definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência indicado na CLAUSULA 
SEGUNDA — DO PRAZO do contrato n° 042-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 

motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 042-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras referente à reforma e ampliação do 
Estádio Municipal de Cocos-BA, passará a viger a partir do dia 03 de setembro de 2019 com 
término previsto para o dia 31 de dezembro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA— DO VALOR 

Fica mantido o saldo existente do valor inicialmente contratado, qual seja R$ 74.844,97 (setenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 
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CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da conclusão da obra referente à reforma e ampliação do Estádio Municipal de 
Cocos-BA, uma vez que houve imprevistos que impediram na finalização da obra em tempo hábil e 
a falta da prorrogação deste contrato acarretaria em prejuízo à população, onde restam apenas 
cerca de 15,06 °A (quinze virgula zero seis por cento) para a finalização da obra. A prorrogação 
contratual vislumbrada se enquadra no quanto disposto no  art.  141, VI, da Lei Estadual n° 9.433/05, 

Por se tratar de obras que estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

CLAUSULA QUINTA— DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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