
417-Nt.  A %C; 
7 	da Bahia 	 ,E 

MUNICÍPIO DE COCOS cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 
1,1111EYµ),UM11,̀   ON'  Aryll 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 
N 9  166-2019 

2019  
OBJETO: Prorrogação contratual referente à execução de obras de pavimentação em 

paralelepípedos de vias do Município de Cocos-Ba, conforme contratos de repasses M2s 

104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA. 

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 

MICA  

Cocos-BA, 20 de setembro de 2019. 
es

S. 
<„
0 

 

C7 
0 

Exm°, Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 
MD. Prefeito Municipal 

REF.:  Solicitação de autorização para celebração do 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 046-2018. 

Senhor Prefeito, 

Inicialmente cumpre reiterar que, para a execução de obras de pavimentação 
em paralelepípedos de vias do Município de Cocos-Ba, conforme contratos de 

repasses 	 n's 	 104383961/2017/MC IDADES/CAIXA 	 e 

830592/2016/MCIDADES/CAIXA, foi necessária a deflagração de processo de 
licitação na modalidade Tomada de Preços n° 003-2018. 

Em 02 de abril de 2018, o Município de Cocos-Bahia celebrou o contrato n° 

046-2018 com a empresa CONSTREL — CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.636.937/0001-71 mediante 

procedimento de licitação na modalidade Tomada de Pregos n° 003-2018, pelo valor 
global de R$ 1.176.864,16 (um milhão, cento e setenta e seis mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

No entanto, considerando que o termo final do contrato é o dia 29 de setembro 

de 2019, conforme CLAUSULA SEGUNDA do 10  Termo Aditivo n° 028-2019 e, 

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 própria Lei 

Federal n° 8.666/93, no seu  art.  57, prevê a prorrogação, para que a Administração 
Pública não sofra prejuízos no exercício de suas atividades. 

Desta forma, visando a continuidade da execução dos serviços, cuja eficiência 

e aprovação são cristalinas, além do que compatível com as ofertas de mercado, 
venho requer a V.Exa, autorização para celebrar o 2° Termo Aditivo ao contrato n.° 

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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046-2018 e prorrogar a vigência deste para o dia 31 de dezembro de 2019, com base 

no  art.  57, I, da Lei Federal n° 8.666/93 e CLAUSULA NOVE do instrumento 
contratual, consubstanciado razão de interesse público relevante. 

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

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

consideração. 

Paulo E 	o, Kunrath 
Secretário Mu icip de Administração 

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

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

Nome: CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 
CNPJ: 05.636.937/0001-71  

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

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas 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 à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:10:30 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/10/2019. 
Código de controle da certidão: 7109.E506.F521.13276 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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INSCRIÇÃO ESTADUAL 

062.113.153 -BAIXADO 

RAZÃO SOMAL 

CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACi  

cNPJ 

05.636.937/0001-71  

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 05/08/2019 15:52 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários i;Ls  
Fla  N°   47(i  
	

.na  

(Emitida para os efeitos dos  arts.  113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1931 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20192095776 

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

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

cobrar qualsquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 05/08/2019, conforme Portaria n°918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA  INTERNET,  NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Pagina I de 1 	 RelCertidanNegativa.rpt 
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Certifico que a empresa com domicilio fiscal sito 5 RUA 7 DE SETEMBRO, n'S/N, C ONSTREL, VILA SORRISO, 07, • a 
inscrita neste município sob n° 29000150, CPF/CNPJ:05.636.937/0001-71 e natureza , consta arrolado em nome de (a) 
: CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA ME. , e não possui até a presente data 	tz. 
qualquer debito levantado junto ao erário. 

Em firmeza de que eu ELIO ELIEVALDO CUNHA DE QUEIROZ , 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. 
▪ c't-t11  
• ° 
° 

c) 

Validade da Certidão de 90 0 dias a contar da data de sua emissão, 
t.„ 
y 
0c3.0 4 o ro  

Oar)  
)7. 

• z  
IC  

apurados pela autoridade administrativa competente. 	 • t• =. 

17) 

rcial  Funcionário(a) 	 tor(a) 	1"tibutos 

VOW e ItibelOs 
- 	:#0 

As certidões fornecidas no excluem o direito da Fazenda Pública M unicipal cobrar, cm qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO 
CENTRO 
COCOS 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em 
24/07/2019, sob processo de n° 627/2019 

Anatu 
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,Isinatu 
Volta;  Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.636.937/0001-71 

Razão SOCial:CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

Endereço: 	AV  7 DE SETEMBRO SN / VILA SORRISO / 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:14/09/2019 a 13/10/2019  

Certificação Número: 2019091401383798212677 

Informação obtida em 14/09/2019 10:30:46 

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 JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DtBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.636.937/0001-71 

Certidão n°: 179073663/2019 
Expedição: 05/08/2019, As 16:06:45 
Validade: 31/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

05.636.937/0001-71, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

nmnnutm4ko IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúviciao e riug01.6ec: cendt(5:Lst.j116.br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° .O.  24200'. •• 
• TOMADA DE PREÇOS N° 003.208 A: 

CONTRATO N° 046-2018 . 	••••':• 

• • 

. • 	• 
:•.•::•••• 	••••••;.; . 
.. 	• : 	;:.: 

•••••• 
: 	• 	• 

• ,c7 
til 	 

natUret 

• :..• 
• 	 PRESTÂÇAO DE: 	 0.0g.  • ..• 	 FAZEM :ENTRE SI O MUNICPIO DE 

. • .• 	
..TERMO •bt coNT.. s 	. 	• 

COCOS •BAHIA:j:: 	A:.-g0,10*È$ 
: -• 	 coNsT14.gt.:. 	' 

...• . •• 	 . 	.CONSTRUÇÃO,, 
TERRAPLANAGEM.: •• 
PAVIMENTAÇÃO LIDA 

O MUNICIPIO• •DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito:;66blic&IMerrió¡:.:,..tOrn sede na Rua 

	

Presidente JUscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47..08.0.0•00, registrado 60.:qN.I.D4.:j.:04•:.6. 	• 
n.° 14.222.012/0001.775; neste ato representado pelo Sr. Marcelo •de • 5.6i4a: ErrierenCianO,::•bta006; .• 
casadO, portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.04745,. residente e domiciliado na • 
Rua. • Praça ..da Matriz,  sin,  Centro, Cocos, Bahia, CEP 47...680-000,, doravante ' ::dehbrnin'adó.. 
CONTRATANTE, e a empresa,CONSTREL— CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM :E.13.01NmhT.40p... 
urbA, inscrita  .hp  QNPJ sob n.° .05.636.937/0001-71, com endereço : situado.  :na ,Avenida Sete 610: 
Setembro, SN., Bairro Vila Sorriso, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, neste ato • representadO Oelokaj senhor •  
Lick  Oliveira Vila •Nova, portador da Carteira de Identidade sob o n:°:1•.53.1.88714 SSP;BA,•'ini;crito'no• • 
.CPF sob o n.° .081.431.025-72, residente e domiciliado na Rua G, ri.° 57 Bairro Nova Itabuna, 'Italot4r* 
BA, CEP 4.60.1..,485, tendo em vista o que consta no Processo Licitat6rioth;.° 024,2018 e::0M obsér).(ancia 
as disposições da Lei: n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem .pelObtar:  cr:OreSéntO• 

	

.Ternici de c.ontivO, decorrente da licitação Tomada de Preços n.°.....003:2018,..medianté as clausulas 	' 
••• 	• , 	• 	., • 	. 	• 

• • !C.  

condiçOes aseguirenuriciadas, • •••• 	• 	.• 	.•. 

14.9L4imPV01Y.1,41,79;:00B44T.q:: 
, 	, 	••• 	t' • 

• . 
• . 	 . •• 	• 

11 • 0 objeto.  é a execução de obre de engenharia referente à pavimentação  ern.  paralelepildédds C16 
vias • no Município de Cocos Conforme Contratos • AS Repasses •: 	, 1041839- .  
61/2017/IYICIDADES/CAIXA e 830592/2416/MCIDADES/CAIXA, visando aterider.o•hacps'SidadéS do 
MuniciPio de  Cocoa,'  conforme especificações e demais elementOs,•téchic6s.  constantes 110 Projeto 
•BãsiCo.  e no Edital e,seus anexos. 	 , • .• 	. .  

III  Integram o .presente Contrato, independentemente de:trah•Scifção; 

	

. 	• 	. 

• Preços 9•:°:.0.03-2018, com seus Anexos, e 8 Proposta da CONTRATADA. 
• • • 

2 CLAUSULA DOIS 
 if  • : .Do. ,IREGIME•DE::EXECU .ÇÃO , 	. 

Á-*:O.bra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada  or *p.m'  Pre0.0hit0i!..• 

	

f• 	.‘ 

• t1.0::LOCAL• E. FORMA DE EXEcpgAcy. 
, 

3.1  A obra será executada no Município de Cocos - Bahia. 	 , 

• ci.bjetO contratado devera estar executado e concitiidO,  nO .prazd d.240 duz.8ritOg•:. 
quarenta) dias consecutivos contados a partir da expedição da órder'n• de Servio..'i.  • • 

Rua Presidente juscellnO,. 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. •"1.  ••• 
CNPJ 	1.4.222.01/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1.041:: 

• . 

• 
.!. 

. 	• 



•• 
	; • • 

• • 	 • s 

•.1 Pa•. 

• • 	• 	„ 

. 	 • • .• 	 : 	•‘.• 	.• 	• 

•• • 	• 	• 	•••'. • :4' 	• •• 	' 
..;•" 	• 	• 

MUNICIPIO DE CO 
: 	GOVER p•MUNI C.1 p 

BAHIA 

• •• .••410•:•-0,-.4•!:**.ti.i...:pi 	• 
. • 	t 	 ,••• 

4.1. A CONTRATADA, além do: fornecimento da mão-de-obra, :dos: materiais 6, do equi amento  
. 	.• . 

ferramentas e•:utensilios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades':, ' • 
. 	. correlatas, opriga-se a: 	 • 	 ..; 	. 	••.:, • 	!:.: • . 

• • • 	. • 	.: 	• 	• 	". 	. , • 	 • • 
• 4.1*.1.•PrOVidenclar junto ao CREA ou CAO as Anotações deResPónSabilidade.t6hiCa.,, 

referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes;',.."• •••••• ..• :.?•s s•• *. . 	• 
• ..... 	.. ,::.::•.:4.1..Ceder ps direitos patrimonlais relativos ao projeto ou se6ilçbéonicOlesPela.lizado.; ar 	u. . . 	.... 	•• 	; 	.. 	. 	 ,.. • 	•• . 	, 	... 

. 	• ....i,„., a Administração • possa utilizá-lo de acordo  corn  o previsto nb..'Projet5i..BáSiOo,',:nOi.,:teifh......o.,..00..:aftig:o....:  
' .' 	• Al 1.  da‘.14ei n.:° B.666/1993; 	. 	 • .,-.....,.., ..:...„:,::. . :... 	.... ... ...,

,..:: •
!.
.!
. .„..

......„;. t.
,.......... tf.:.

.;,
:
.
;:
:.7, :,

:•.:1,:.  
••. 	.. 	• 	 . 

. 	. 4.1.2.1. Quando o projeto referir-se a obra 'material de • Oartter. teonolágooHnsusdetivel.de  r 
',.--: 	• 'privilégio, a.  cessão dos direitos incluirá o fornecimento: de •todos •• OS :.dbcfõ'; documentos ;0: • • 	. 	• 

:. ? •:., 
 

elementos de informação pertinentes a tecnologia de concepÇãbdeseriV,O1VirnentOifiWOO.0.7.6' 
• • 	' 

 
suporte fisico de qualquer natureza e aplicação da obra; :- : • • 	*.*: 	.• . • ' • .:•••••• •::* 	-• 

	

. 	. 	. 	. 	...... 

• , •• . 4.1.3. Assegurar a CONTRATANTE: 	
•:.:.•:.. •:.•:... 	••• :....•i, •,:. 4 .,:-.:: . 	. 	• 

.. 	• . 

... 	t ..  
•.!•"' • 4.1...3.1:: O.  direito de própriedade .  intelectual dos produtos desenVolvidOSin4luslVe: .:.01.ire..a.s : 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realliadas,logO•006s,O recebimento !de .-
cede parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuiri  altear e utilizar os • 

'• '••••:.', : 	. 
 

mesmos sem limitações;  
.. • 	,b,, , 

• .4;0.2: Os direitos •autorais da solução, do projeto, de':  Suas".:espegítiçações::14.OriCas,:;!.•da:, 
, 	. 

 
documentação produzida e congéneres, e de todos os demais pro.clutOS'g.e.iadO.s.ila.6.4(eby0P:.'•  • • 

• '.. 
 

do contrate, inclusive aqueles produzidos por ":erceiros subcontratados, ficahd§•PrOii41014:*.fa'H...: 
utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATAl\fTE,..toPiOna'de•i*!ulta•Sern 

	

jii  fit;  das sanções civis e penais cabiveis.. 	 . .. • 	 :. ...., 

	

. 	 . 	 . 	• 
s 	4.1.4.. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços,:• de rnodá'cOrldúikls• óeficaz.• . 	. 	. 	. 	. 	,. 	., 	:. 	. 	..• 	•• 
• e eficientemente, •de acordo com os documentos e especifigações 'que.intedtarii•d•:.ContatO,,,no- - , 	.• 	. 	, 	• 	• 	. •: 	. 

:." 

4. iCLAU.41J.LA.'QUARTROipAs:pp.R.pAçOas.:p4p0 TO* 

'4$ 
. • 	• 

relação ao.Cronograma previsto.  

• be  

	

seus anexos 	iti*: 
4.1.9.-Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em dbsOrc4rdo.,:com o estabelecido 

	

haste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e SeXoS , 	co  . o 
... 	

....... 

	. 	 . 	• 

	

.... 	. 	• 	. 	•. 	, 	• 	, 

	

.. 	... , 	 . 
. 	• 	. 

. 

	

. 	. 	. 	, 

•: 	. ... 	• . 	. 	 : 
Rua presidi-.1fé iti..saiiiio, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP*47.680-000....  
'CNN  n..c) 14.122.b12/0001-75 	. 	Telefone: (77) 3489.164i.. 

. 	....., 	.. 

.prazo  deterMinado. 	. 	• 	 .:•,' . • , :. : ...,. .• . 	 - 	..• • . 	 • 	••'• 
. 	4.1:',5.. Conduzir 'os trabalhos com estrita observância as i ;normas • da •legiSfa'çO•O'f.,,:pe......netlfe, : 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendOiO local dos serviços SeMpi;:e.ji0b:'6 .  
nas:MelhOres condições de segurança, higiene.e discipline. 

•
. ." 	. • , 

• 4.1.6. Atentar; em relagão ao material, para todas as disposições e esPecifiCaçõeristanteS'Od • 

•  Projeto BOsicp.  

• 4.1*.7•.• Submeter previamente; por esbrito, à CONTRATANTE,: paraálls6 .0 'eprá‘r*go; quaisquer .. 

mudanças  rips  Métodos executivos que fujam às especificações do Memorial descritivo:i . • ;•. 	• • 
• • 	• 	. 	. : ••• ., • .: . : 	: 	,. 

' 4.1i8....Elabotar: o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepóSto:-reOgni;áVel';;as,:. • •, 	., 	•• 	.• 	. .. 
informações sobre o andamento da obra, tais como, numero  de fync¡oriOriok de equiP0Mehipi,,... :. 
bondigties•de•iabalho, condições meteorológicas, serviços executadoS, ‘registro•'00,o.00ti6ilia*..W.:;:••••••'.  

outros fatos • relicionados,  ben  como os comunicados a risCalizggo..6 situação;  'da obra em 

• 

;••• 

"••••!. 	• 

• 

*.. 

• *.• 

: 

• ; ••• 



U:tilizarsornente.magria-prima florestal.procedente, noSterrilOs'dO artigo -1.1.dO 
.975'; de 2006 de: 	 -• 	• 	• • • 

t. -• 	• 
a. manejo florestal  • . 	. 	. 	• • 

realizado por meio de. Plano de Manejo FlOrestal.::$gstentê-Vel(i'.., .PMF „ 
-.devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
SItNAMA; • 

, 

00 V 111,Jij'It.ly 
c 1741)..4-450',.4(4444J'e:;41;flk 

• '':'• • 	 :***1: 	• 	• 

. 	. substituir aqueles realizados t om materiais defeituosos ou cOrn.:Vicio de COnStrúçãbi.  pelo prazo de. 
05::-(cinc9).apos, contado da data de emissão do Termo.de Recebimento Definitivo 	 . 

. tempo §e Constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

7.istn-36 da. 
: 	• 

MUNICIPIO DE CO 

,t°muiv 
' 	• e 

• .• 
vips:No- • • 

;h.!:  ' • 

1:„ 

•:••••• 

• • 

• • 	•• 
,e, •r 4.• 

• 

• ''''••,".'1;'..,•••.f 

1 .7! 

;•".; 

• b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizade. peldOrgão.Ook06  ten.  
.Nacional do: Meio Ambiente SISNAMA; 

	 • 	 . 	•,.• .• . • e 

• C.,:fickestas:plantadas, e. 
•• 	: 	

• • 
0..outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do ibtao Ambientalf. 
cOmpetehte. 

4.111. Comprovar a procedência legal dos produtos ou sUbPiiiclutOs florestais utilizadOS:ern•cada:•• 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 40  inoisto.. IX, da instr.uçãO.. f\;orrnatiVO: • 
SLTI/MPO,Q n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição mediante a apresentação 

•••: " •dOs.segUintes dOcumentos, conforme o caso: . 

Cópias autenticadas das notes fiscais de aquisição dos,peoduto§ou sub0:r6dOi.d§-,f16* .1 

b Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e'do -transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao CadastrO .  Técnico Federal . de. Atividades 'POteritiiMente;.,, :• 	•.*: . 
'POluiddrai OU Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido.  pelo. 'HAMA.; :quarido::tal.:  
inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de.•Regtilaridacipvalides 
'conforme artigo 17 inciso II da Lei n°6938, de 1981, e InstrU0O Normativa 

• • 	....'¡•••• 
: 	. 	• 	. 	 ,. 

.c. bocUmento.  de Origem Florestal - .D0F, instituído pela Portaria n°.253 de 18/OB'2006 do*i• '• 
: MiniSfério.do-Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° .112,• de *1!/0/20.06;:.4fai•idO:.sei 

	

. . 	,• • 

tratar de produtos ou subprodutos florestai§de origem nativa cújo transporte é ar.rnaenaniento. 
• • 

, 	. 	.. 	•, 	• 	••• 	.. • exija a .emissão de tal licença obrigatária. 	. 	. .• 	. 	• . 	, • 	• • • 	•• 	o.  • .. 

• o• 
• • 	• 	• 

‘ 	ee i . Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham :.. • 
• 

• 

• . 

o.̀• efote:. 

!: ** • 

. o'3ii2l20Ô9, elegislaçãb Correlata; 

•';‘' 
•• • 

• . 	 • 

• : • 

• • 	• *. 	. 	 • 	• 	• 	- 	• - 	• • 	• • 
..4142.;  Observer  as diretrizes, critérios e procedimentos para a geStãO:d6sresid6o§rfae,OnStruáci': 

civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do COnselhO'NacionOl de Meio Ambiente 
•CONAMA,.. tánforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da instrugio:  Normative  Sy..1.1/Mpda:: 	•'. 
19/01/201:0,  no's  seguintes termos: 	 - 	. 	. . 	. 

a,. O gérendiamento dos  residues  originários da contratação dever 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de •OerenCia 
Construção • Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de !O.pfici  op  

• apresentado  ad  orgao competente, conforme o caso. 	•!:: 

.origer,n em Estado, que possua documento de controle proprio, a CONTRATAtiA dev.¡rá!• 
.aPreSentá-lq, em .  complementaçao ao DOF, para fins de demonstrar • regularidade do 
transporie e armazenamento nos limites do território estadual..-• 	• .!:.! 	• • 	• 

ecer.:ãs. diretrizes•:. • • 
o' :de ...ReSiduo§.: da)' 
•a Constrii9.46,:;Çtvit• 

Rua Presidente Juscelino, 1.15, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-Ó00 	• 
CNPJ n.° 14.222.012/0061-75 	• 	• Telefone: (77).3489.1.04 •••• 	: 

• ••••.... 



••• 

. 	•• 

MUNICÍPIO DE CO'C 
• • 

: 	 •. 	 . • • 	 •, ••..... 
Nos •termos dos artigos 30  e 100  da • Resolução CONAMA. 	 06/0712002,,,* 

• ., 

• *:.CONTRATADA devera providenciar a destinação ambientalmente adequada dos reslduos da. 
'construção civil originários da contratação, obedecerído, • no que cokiber,:.  PPS  seguintes • • 
procedimentos: 	 ••• 	 •• • 

. • 	• 	• • 	. 	• 
.Classe A (reutilizáveis *ou recicláveis como ;•agregados) :: ".d61.0ser 

:4 

• • .• • 	 reutilizados ou reciclados na forma de agregados, owericarninhadoS ..a ,áreaS:de.••••44r.ró'de•:•: . 
• 'resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo ...a permitir a sua utihzaão ou 

• • 	••:reciclagem futura; 	 . • 	• 	• .; 	- 	• 	••••: • 

••:.••b 2 reSidOos Classe B (recicláveis para outras deStiriP96,eS).:. 	 reutilizados  • .• 	" 
••••• .,....reciclados ou encaminhados a  Areas  de armazenamento teMpor4rib,•;Sendb:diS0:00: ..de•-• 

•••: 
 

modo • a permitir a  sup  utilização ou reciclagem futura; 	: • 	.:•:• 	••'• ••' • • • 
• •b.3 resíduos Classe C .(para os quais não foram desenvolvidas tecnologiPs:du'apli6:açóes:•... • • 	• 	. 
::.economicamente  viáveis que permitam a sua • reciclagem/recuperação) :•• deverão;'Sér': 

armazenados, transportados e destinados •em conformidade com. as:  normas técnicas •• • , • 	• 
-•!.. •:específicas; 

:. b...4.: . réélducos Classe D (perigosos, contaminados okf:P,rejudíCiáig Al:‘0000:.....clOeito..,..§gi-... : 	. „. 
. . armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as liórh4i • • 

•tec.hiCas•especificas. •• .. 	 ..• 	• 	• 	•.. 	..• 	. 

	

:, 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.•. 	. 	•..• 

	

. 	, 	. 	 . 	. 	. 	... 	....... 

.. ::.. •••c;Eriij ,  'nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá • dispor os resíduos 	- . 	... 	_ 	. 
• • contratação •aterros de residuos domiciliares, áreas de tibota foi!a", encoStab,;•cb "Os"; !AgyP, :. 

.• kites vagos e áreas protegidas por Lei,•bem•como em áreaS:b5olicenciadaS; .:.• ••.' •'• '' 	' . ' - . 

	

. 	. 	. 	 . 	 .. :. • 
. .. d. Para fins de fiscalização do fiei cumprimento do Programa 'Municipal de:  perenciarhento.•, de :•••• 

• ....Resid6OS da Construção Civil, ou do :Projeto de Gerenclarnen.t6:..de•ReildijOS..da Cdh•Str,OçãO:....i.• 
Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob Pena *de,..inUlta,:otikitodoS•••oS.e.sid10•S••• •:. • 

• .removidos érto acompanhados de Controle •de Transporte de: Resíduos em ccinf0rMid4de,':•. 
• ..com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas. - ABNT, ABNT•l0:1R..n.° •••1•5•••11.2, .•• • . . 	.„ . 	. 

1.6.113, 15.114, 15.115 6 15.116, de 2004. . 	 . .. . .•:. •• 
• : 	•. 

	

4.1.13: Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: ..' 	. •••••••••••• . 
. 	• :. 	 • 	.. ,• • 	.. 	. 	. . 

a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situadd:erri?Itkal ..fixO;•••que:*.libre•bifernitd -
..••inatéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva;.' ytililado"na.eXécuçãO••CopirAtUaíri :. 
. devera respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos ..na. ReS0144o;'...'. • 

.,....:CONdWIA n°. 382, de .26/12/2006, e legislação correlate*, de •acordo cOm:o..O.Oluente.e..6..fif5(';),.4. :•: ., 
• ....forité;' 	. 	.: • 	 • - 	 . 	 • 	• • 	t 	.• 	•• 	• .. .• .. . 	w 

.b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruidps.nao pod era •ultraqas,ar os 
•niveis: considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 H: Avaliação do •RL;ido..  em  Areas  

. Habitadas Visando o conforto da comunidade da Associação Brasileira de NórmáS, Tficriic.P. 7• .1 • 

ABNT, - ou aqueles estabelecidos na NBR-10•152 - Niveis de•••Rüld6 para conforto abeiSti6O; da::.....,.,. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução Cc5.NAlVIA.r:1°•.•0,1.,•:• •  . 	. 	 • .• 	• 	. 	. 
de 08/03/90, e legislação correlata; 

; 
• • 

•,. 

• 

	

, : 	• 
•
.. 
	11

.
• 

" 0.:,1•• •••• 

	

s 	•ss ss
.

• 

'! 
• • 	: 	• 	' 

• •,!••••; , 	• 

• c..Nos••termos do. artigo 4
0
, § 3°, da Instrução Normati4 SLTINP 	1; de:•1:001101.04 ,.• 

. deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados • recfcl4ld, sempre que e•xiSk:P:•• 
•• 	•• 	• 

' 
•Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-600: 	• 

CNPJ n O  1.4..222.01.2/090175 	 Telefone: (77) 3489.1041 



..•. 	1: • 

, ..4,.. 

. I . . ! 1 ,...!: .• 

i. 	.... . .1 : ....: ;., 

: • ,.'! . . ••• +,..a. 

' 4.11 4.. Responder por qualquer acidente de trabalho na exeii,5e,, dos serviços, por uso jn.C.10iii0:.!.. 
.. ,t• .„, 

:de patentes registradas em nome de terceiros,: por danos resultantes de caso fortuito ou'de,:fOrça.:::  
Maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou fricorreçõeS,do .ServiçO'00 .44.:.  •,. 	• , . , ,, 
bens da •',CONTRATANTE, 'de seus funcionários ou de terceirOS,:''ainde:.que:::oCorridosi.eiiP'•: .: ..., 

.: 
 

publica júntp:a Obra. 	 . ..: ..i ..; 	.. 	::.:..• . 	: 	.., .... : 	.....,:. -.. :' 	, 	.:-':!....' .., ., ., ...: 	....,!.. 	•:. 	.. 	.: 	...i: 	• 	':. , i' '.:.,:,!:;:..: •S7';.';‘•• ; .: • '. 

4.1.15. Comunicar ao .Fiscal do contrato, no prazo de 24 '(vin*:.e squatro) :hOres, .\'',14.6lCii:Je..:. 
roorrência.énormal ou acidente que se verifique no local dos 'serviçoS, 	• 	::: 	: : . '...•,:. ,..:•: : ..:., . , .......: • 	;.. :•.•• ,. 	, • - • 	. 	• 	 • 	• e 0, 

".:. 4.11 6.. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE Ob. ..P..cir:SeUp'.,...'•: ' 
..• ,••• prepostos,. garantindo-lhes o. acesso, a qualquer tempo, ao;.local,.4os serviços.,•berr.T•dort*.::,60..§:..• ...• ;' 

	

: 	••••:....,:::,;',..•••••.% 

.. ,•••••4: 	• .,• :•• 
• • 	•• 

	

: ;• 4..,. 	:. 

• . documentos relativos A execução da reforma. 	 . : • 	., 	• • • 	•.• 	. .. • • ..... • 	. • :i.:77''''... ,.. . . . ,. .. ,., 	. 	.!',..4t::•:4'.4.:'. ; , 	• 	• 	. 	, 	. 	• 	• 	•• .„..., 	• .:*:•;:.i: 	..... -.4..1,i7;;P:araliSar, por determinação da CONTRATANTE, dualqUer tratialbp Itle 1'46 6Stdia‘'•iejido.' . 
.... 	'• 	:,•'•••:, J',..; 

... executado • de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança :de PeiSdaS:•ou:::beris••••.• 	• •,/•!..:,".:.:!• 
• de terceiros. 	. 	 . 	... 	: . ,:••••.: : .: •••.•.:.• •,. • .., •?:.-••:••• -:".'•••: .: . 	. 	...., 	•• 	•. 	•• 	. 
. 	• 	, 	• 	 . 	• .. 	. 	. . •, . 	 • 	:. 	••'.• .: •• , 	... 	.. 	. 	.. 	, 

. 	 • ... 	• 	.. 	• . - ..„. 
4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais. e.corTierCiaii ,réSultiant.. 	. • : 	s • .. 

• .. ••: ••• ., 	• 	• 	. 	. .. ... 
• : 	execução do. contrato. . 	 . 	 . 	 . 	• • 	*..• •;'• 7,i':••/.•••••.*F.! .... 	• .. 

.• .. :••.'..• . 	. 	. 	. 
• 4.1;19, Responder pelo pagamento dos salários devidos aos ernpreigadOS•eeridargds,bibalOStak:. 

bern  comb  pelos registros', Seguros contra riscos de acidentes de;trabaltiO•-e otitraS' 	 •..: 
jneientëS. a -.execUção dos serviços ora contratados. . 

oferta 4e tais materials, capacidade de suprimento e custo Inferior  ern  .r.e).49a6 ..abb.fa.g*065's 	• 
naturaiS,Inierindo-se na planilha de formação de  preps  oS:CuStOS córrespOndentes; •••• 

. • . 
• • 	, 	• 	 • 	, 

. 	• 	... 	. 	• 	. 	 • 	• 	• • . 	 , .. 	• 	• 	 . 	•to. 	• 	• 

gist.scdo da ;:gafnla 

• MUNICÍPIO DE CO;  
: • ••::* 

• G oy N 0 MU 111.C1tA L 
• • 

. •  

4.1.20. Arcar com todos os.  tributos incidentes sobre este ..Contreto, berWCornO•Oti.rCa....,Sqa.1: .'• '.:ç 
atividade; devendo efetuar os respectivos pagamentos na forYna.e.'noS:preZOS::cleterrniriad4,06.': ' • 	. • " 

• . 	• . :.• 	••••.-. • 	 • 

4 1 21 Adotar as providencias e precauções necessériaSt: inclusive consulta  rib's  respectivos. •••••••• , , 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venhain a ser danificadas as rede'likdrOSSarittaries./..:: .▪ 	• 

: elétricas e•teleftihicas. 	 * • •;.: •• 	 , 

22;• Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais ferramentas, e tudo o que for :  
necessário a execução dos serviços, durante a vigência da o'bra. • .• • 	. : • 

• • 	• 	: • 	. 	..5••:••:, • 	• : 	• 
4.1;28. ,  Manter seu pessoal devidamente identificado atravésfde:6rachas,.COm fOtogOfia*e.i.4,e•:•. • 	•';•,•:: 

• • 
provendo-os•dós.•Equipamentos de Proteção Individual - EPl'S; 	• 	 • • 

4.1.24. Manter sediado junto a Administração, durante os tufriOS *de trabalho , preitii•iit•capez"'de 	• 
. 	. 

tomar decisões 'compativeis com os compromissos assumidOs;. • 	. 	;:. 	,;;: 	• 	, 	• 

	

OLOprir, .alern dos postulados legais vigentes de âmbito federal e8taduali.i•rriunicipal::.:a*:-.. • 	••• 	, 

normas de segurança da Administração; • 
. , • 

4.1:26. Instruir  op  seus empregados, quanto a prevenção de incêndios 	 ••• 

	

. 	 . 
Administração • . 	. 

	

. 	. , 
. 	. 

4.1.27...Orestr os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecend9 todos os•• 	•Fi 

materiais equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e  *tee  eiçgia•: adequadas com O.!: . ; .• ,.•••••••:•,' 

observAncia. As recomendações aceitas pela bcia técnica, norMas.e.legi:  la  

• • • 
. • 	• 	 • 	. 

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

CNPJ n.° 14.222.012j0001-75 • 	 Telefone: (77) 3489.1041 

, 
• • 	• . 

. 	 *. • 	• 

lei. . 	• 	• • 	1, • 	• 

, 

• 



7.1.2: Exercer a fiscalização dos serviços por servidores .especialrnnt designados, na 
• • 	..: 

.• 

Rua Presidente'JUscelinO,.115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47 680-000 .• • 
CNP.1 n.° 14.222.012/0001-75 . 	 Telefone: (77) 3489.1041 . 

prevista  pa Lei n° 8.666/93; . •.• 	••.' • 

• 4 1 28 Regularizar quando notificada pela CONTRATANTE, .Sob pena de sofrer as pnahdades 
'estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução :.dOs• serv.içOs.: 	Spas: 	• . 	, 

	

••••••• 	• 	• 

.• 
4.1.29. Responder por qualquer prejuízo .ou danos causados •diretamente..á Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrOi6,.proc*Id.hdo .irriEidiatOn*nte 
aos reparos ou indenizações cablveis e assumindo o  onus  decorrente; 	. • *; 	: 

Comunicar ao CONTRATANTE, •quaisquer fatos ou circunOtânciás..'sjetectidás:pdr :s'eu•s. •' . 	. 	. 	. 	. 
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem OU.poégam•vir.a:prejudiC*•..a.:.  
qualidade dos serviços ou comprometer a integridade do patrirn6hio.POblido;.! 	*;.• 	• 	•••• 

.4.1.31. •t\fão transferir a terceiros, por qualquer forma, nem • rnesmá. parcialmente,.aS1,6brig400"6' 1::•:. , 
asSUMidaS,.hern'subcontratar qualquer das prestações a que esta Obrigada, exceto  pas  Condições. 
autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

• 
4 1 32 Não .permitir a utilização de qualquer trabalho do Mehtir de 4. eietOs anoa exceto na  
condição.de.8prendiz para os maiores de quatorze anos; nem perryiitira .utililaçãO2dO;.(r4bOlho.dc¡:. 
Menor de.d0Zoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalithr:e; 	• t•• • 	• •'.., •••• . 	. 

• • 4,1.33. Manter; durante o período de vigência do contrato, .todas .4. dondiçõs: qúe er4járani,..a: 
sua nabilitoção:e qualificação no certame licitate;Tio, 	 • 	:•• 	.• • 

4.1..34: Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciaíias; •do! Fundo de.:GotantiO...p.Ornpo*.,•:. 
de Serviço FGTS, e do pagamento dos salários e benefiCiot dos: empregados utthzados na• 

.execpçãdOs.servigos:. 	 • 

4.1 35 Vedar a ullzação na execução dos serviços, de erilbr2egado•qUe:Seja;farriilibf:dégbrite:-. 
• •:•012.lic6 d,doOrite.de.cargo em comissão ou função de confiança nO:ÓrgãO'cOOtrafailteinds:IprniOs,.,. 

'dd. artigo '70  do •Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre p.VedáçãO dO-nepOtisrriO;'06.átribitcyl 

•••• 

5.1; Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma Clesb,  dta no Projeto Basicb e seus 
*anexos. 	• 	• 

5.1.1. Para perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA de.terá dispcinibitilar ds•• 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, nas quantidades 
estabelecidos no Projeto Básico e de acordo  Corn  os termos da 
requerido; .sua substituição. 	

. 	. 	. 	..• . ..• 

• • • 
6. CLAUSULA SEIS DA SUBCONTRATAÇÃO . ..„. 

6.1.:e vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato. • 

..'ci.,Atii.s0...kpt....DAS•OBRIGAÇÕE$ DA CONTRATANTE.,,:i.:.:.  

7 1 A CONTRATANTE obriga-se a: 
.;., 

71.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

especificações.; 	• • 

•da idministração pública federal. 

5. CLÁUSULA CINCO DA pisCRIDAINA0o DO SERVIÇO  

‘• 	• 



! 5 • • 

.•••. :.*t,••••• 
: 

com a proposta e projeto básico da licitação. 

...1.... 	," s'•• 	'. •::::: 	1:.,.• *.•;',.• 	.. 	 . 	,:b.... , 	.. 	 5 • J 

	

: . 	• 	. . . , 	. 	. 	 i 	. .ilf..; .. . 

8.1,1. No valor •acima estão.  includes  todas as despesas ordinárias. diretaS.e .indi¡-.6tadOcãObte.S:,.: .. . :,•:1•4*.,  

	

da execução cOntratual, inclusive tributos ,.e/ou impostos encargos siicipis,:.¡:, t •61.311-ii0.00:,.::  - .. .....• 	• .• 

p.fé•vid4npiOipS; fiscais e comerciais incidentes, taXa de adminiStraCãO,•,MáteriaiS:Ide:,cori$016, • 

	

seguro 0 outros necessários ao cumprimento integral do objetOcontratado, ., 	'',• •• • . 	....''''',......:".; • 
.. 	.. 	. 	. 	• . , 

..;:
:

••
••;.
.d
.... 

 
• • 	.• 

	

9.;:•:PI,APS•PAO.11..PV•ÉPA VIGÊNCIA..».j:::i ::: : 7:.!i. : 	.? ::: ::::::::: -. .. :. 	.: 1 f:z.f....:;.!! 	•-.' 	
. 
	

, , . 

	

.. 

	

, . , i.... 

 

. da assinatura podendo tal  pram  ser prorrogado nas hipóteses elenbadas no perágrafO'Prjrneiro.!dO.  - .... 
9.1.. 0 prazo de vigência do Contrato será de 360 (trezentos e sessenta)  dies  corridos .; ;a' partir da (lata:::;  • 

artigoj57:da Lei:n.°.8.666/1993. 

-.Ciziialibiktiii':iao, RAGANIENTa.,..-.: 	''''''."•:::;.!*'it*•: .:''.?:•: :.(•:' : •: ....  '':...... 4*.;* 
.•• 	. 	: 

., 	

. 	 •,.;,..• :.• • 	-•••••:...„ ....., ,...,.:; ,,,i:f 	, .., ::.:.:••••••,. 	; 
.. 	

,....:..:,....., 
......e.:..,,:' 

,..: 
...• 

db.  Note Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos.cornprobátótioi'do,CUMOri'mento 'claS,:- 
• Obrigegões..da:CONTRATADA. 

10.1. C! prazo pare pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados 0,:partif da data da'60repOhtpço:.1 

. 8 . data da apresentação da Note Fiscal/Fatura, acompanhada •!d. 'S':.::deMai., ...ctoui*t ,•••:• 
.R$ 8.0u0;00 (oito mil  reels)  deverão ser efetuados no prazo.  de até 1:inco) dias Ot0.;:OntadO.,,,' . 
10..1.1.  Qs  pagamentos decorrentes de despesaE: Cujos Valores não ultrapassern,:o, montante de ;• 

•,• 	
- 	

• . 	-.. 	. 	•• . . 	., . 	., .. . 	•„. 	• 	• 	.• 	• 
, 	. 	. 	. 	, 

• ,. : •• 	

.. 

• ,,.. 	, ,.,..1. t. 

. '.••••••. ''.P.• ..4..; 

• ' .!....'

.

'..'

.

...:4•1; 

• : • ::' ,1..t.-: 

	

••;;•;'': • ' - 	• 

. • . ,• 1: ..t?? 
• ...:: • . i Z. 

, . : f•:.:?.1.-  • • 7  
, • : 	• 

	

Rua PresidiciteVi...iSlii-,ip,.11:5, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. • 	 .1'; 
i.o. 

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

" 

• 

MUNICÍPIO DE  COL_  . . _QovER..5, MUNICIFJ?.1.. 5.1 I  it  

• • 	 . 

	

V •  .• • 	, • 

... 	-. 	CONTRATADA , por escrito , Sobre imperfeições , falhas *.: 

74,3. Responsabilizar se pele comunicação,  Om  tempo hábil,...de qualquer fato queaciirt06,••prn• •  
inter**  ha execução dó Contrato; 

• . 
7.14;jFfetUar o.pagamento•nás condições e preços pactuados no COntrato 

7 1 5 Notificar

;

ou irregularidades 
Constatadas'ha execução do serviço para que sejam adotadas: as me.didas torretiVasneCeSseries;:...• 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o r.iserwC.kivirriefito do serviços 
objetó. dO,Contrafo; 

. 	• 	.. 	 .. • 	, • 	; . ... 	• 	.. 	. 	. . 	• 	•. 	. . 	 .. 	,. • ... • 

	

.7.1,10. Zelar Para que durante toda a vigência do contrato sejam-mantide:,;:erii..CoMpatibilided 	: 
96M as i,obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 88.:*ccihdiOé§ :c te.. hbilit .'66,,..:e,.: • :••• 

. qualificação exigidas  pa  licitação. 	 .. 	. . •• ...." 	• ,;:::••:...: :::•• 

8. CLA.U:U(kbrf.0  tiONAL4.06;C.OtItkAT:0!i 	 ti .:. : • j• -• 	: :.:::...:1;:'...,.:: 
.. , 	 : . 

8;1. 0 valor global do contrato é de R$ 1.176.864,16 (um millido, ,cento e ssetenta :e,:Oei$ mil, .: .. 
oitocentOs e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos),...Sehdo'.R$•696.864,16.(pitoCerfot ef;i. .. 
noventa e seis Mil, oitocentos e sessenta e  *afro  reais e'dezesseie CentAvOs),..refererAte:b$:.! ...::::.... 

• LOTE 01 é R$ 280:080,00 (duzentos e oitenta mil  reels),  referente ao 4OTE:02;.6M•COnforrhidede:": ''..' .,.... 
.. 	., 	. 	. 	. 	• 	. 	. 

Exigir o Cumprimentó de todas as obrigações assurn0.4pf4 CONTiRktAt*:!.140:1•46Otitici,..:.  .• 
. •cOM as ClausUlas contratuais e os termos de sua proposta; 	 : 	.• 	: 	• ' 	 • 

pelo .cumprimento das obrigações da CONTRAT.Alik.réia0aS:'ã observância das 
. nõrrnes ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições pare •que a CONTRATADA poSSe'deSeMpehfier..,:Seqs:1::» 
•serVigos de acordo  corn  as determinações•do Contrato, do Editál; e5pecialitenfe461:.'rójeto.BASO: 
e seus anexos;* 

• . 



, 	io• 
muNici t 

	

.. 	• .,.,. 	.. • • 	. 
,,tvg#1,41.....p...t.¡.A.N.:•,•&,,c••+,*, • 
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,•••• 
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•.• 
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• 
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•••• 
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...°1" 	 „.1.4... 	.: • 

	

.K 	 . . 	 aft's* • .... 	.... 	 ay.  •• 
Esta•dk:$ cia iSahkr.,. 

,MUNICÍPIO DE CO • .:• . 	• -; 	• 

•cornprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA,..0slarrhOs dà..  art',  
Lei n.° 8.666/1993. 	.• 

acr,'•da•;:•: 

• • transferidos pelo 6rgão concedente. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura  sera  emitida pela CONTRATADA' *de. acorda  *corn  oS,  seguintes 
procediments: .• 	• 

• . 	AO. nal.l.cie cada etapa da execução contratual, conforme.preViSto no::tro 	rarn•  
Financeiro, a, CONTRATADA apresentará a medição prévia dos se0iços:..eXéCutadOs;n0.00100,,,.;:.* 
através de planilha e Memória de cálculo detalhada. 	: 	• • :••• •,•• 	• :* • • 	' . 	. 	. . 	.•• 	• 	. 	. 	:•..• 	. 

. 	• 	• 
Uma etapa sara considerada efetivamente conCluida quando os' Serviço.S.••pfecii0to.i.: :'• • 

para aquela etapa; no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 	 *el!.  

• .102.12. Se*a.CONTRATADA vier a adiantar a execução • dos sOiviço. 6;**drn :relação à previsãoi • 
'original constante no Cronograrna Fisico-Financeiro, podera dPresentar -a .riledição¡previa• • 

• • correspondente, .ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar as•quitação :aritacjpade •da.  
• • resPeCtivo.. 	• 	

. . 

.....10.2.1;3,.,Juntamente com a primeira medição de servigos,,a'OONTRATADA..deVera'aPr4enta. 
• 

 
tortipróvação.de matricula da obra junto à Previdência 	. 

102.I.4.'A CONTRATADA tarnbém apresentará, a • Cada'.,.. medição, Os docurnent.41 . . 	, 	. 	, 	. 	. 	. 
*cornprobatórioS da procedência legal dos produtos e subproduto florestais utilizados naquela ,;• . 	. • 	•• 
• etapa da execução contratual, quando for o caso. 	; • 	• 	• 	. 

.• 
1022. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias  rite's,  contados :a partir.  da ctata da 
apresentação* da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo • ou em parte; 6;. medição Y previa 
relatada pela • CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados 
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada 
procedência legal. 	. . 	. 	. , 

. 10.2.2.1. No.caSo de etapas não concluidas, serão paps apenas os SaNkoS:ifetiyarnerite' 
exeCutados,. devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma.  pa  etapa subseqüente 	• 

• • 	• 	• ' 	• • • * • *102.2.2. A. aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA natl. A.:01.010 de.• • 
qualquer das responsabilidades contratuais, 'nem implica • aceitação definitiva dos 	 •• ,.•serviços ".. 

• •• • eXecutados. • I 

• • 	 • • 	• • 	. S  
. 	 . 

101239 Após a aprovação, a CONTRATADA* emitira Nota Fiscat/Fatura rf6 valor .da 	 • . 	• 	. 	• 	, 
definitiva aprOvada, acompanhada da planilha de medição de serviços e•delfnerifória•de calculo 

• défalhada, . . .• • 

10.3. 0: pag.ament6 Somente  sera  efetuado após o "atesto",.• pelo:.servidOr . cornpater,.*,.:00.14Ota s, • • 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos  denials  documentos e*igidoS• . 

. neste Edital:. 

• 10:3:1•: 0•°atesta" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a Verlt8a*  0'0 da *q•Onform-l'!idale..da..,Nota;•;,* . 	. 

Fiscal/Fatura.  apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivapiente.exptiitOds,.0"eitij.: 
como as seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acoMpanha-la:- .• 	 • • 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais  (Fu  do de Oarar.itia':do Tempo 

. 	, 	. 
.10.1.2:' Os pagamentos estão vinculados a disponibilidade **financeira pertinentes aos recursos 

. 	, 	 . 

. 	•. •., 	. 	 ••• 

• • 	••• 
• • •• 	• . 	• 	• 	• 	. 	• 	. 	• • 	••• 	 • 

.* 	-• 	• 

• •, 

• ••• • • 

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

CNPJ n.° 14.222.Q12/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041::  



.. 	• 

119 ahia 

MUNICÍPIO DE COC . : 

GO.V.EF.tislO 1101NIC,1 
•••;,t6.4r•fi rri444,k;•41...6•''''a 

, 

. v. • 

• 
.•de  Seeviço .6 Previdência Social), correspondentes ao rnês cia* última nota fiscal u fatura•: 
vencida, 'quanto aos empregados diretamente vinculados A:exeCtição contratual, norninairnente•:,' • . 	. 	. 	. 

ti. Da regularidade fiscal, constatada 'através de consulta  in-Io ao Cadastro .1.4610i001',:...d.p..,. 
. 	. 

• •Fornecedores de 'Cocos - CMFC, ou • na impossibilidade.  de acesso ao cadastro, mediante" ..- '.  
consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou a documentação mencioriada..nO.artiego. 29.dat :41  

... 	86666 993;e„ 	• 	
. 	. . , ;• 	• . 	• 	.. 	:. 	.4.... , ......: 	.i. 	.....:.::-:. :-.•••••,.::...- .1., ,.• 	• 

• • • 	 .. -.,...; 
.C. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes  la  ultima nota fi.S6•61:...o0...ftbro..L: 	. •••••;.;",.'. 

,, 	. 	.... 	. 	... 	.... 	.. 	.. 	.. 	. 	. 

	

.. 	. 	.. 	.. .. • . 	• 	• 	• 	• 
.. 	.. . 	 • . 

10.4; Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nOs.aubitens anteriores;* 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara .pendente. *ate que :a,  • 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras; Nesta hipotese, 0.prazo. para págarnentolniciarr. . 	. 	, 	 . ..., 	. . 
se-A..60S' a:tornOrovagáo da regularização da situação, não acarretando qualquer •6ticis ',1*-8 a: • 

. 	coNTqATANTg. 	 • 	• 	 ..... 	:,: 	. . -: 	..-..,. ::•,•:¡:•.. ... • 	:‘,:. 	•.;r• . - 	. .., 	• • .:... • 

10.5. Antes ;63-  pagamento a CONTRATANTE verificara, 1-.6r/m—e0: de s.:C;56.1.4:çeiett.f3r;iic.a.,,  • •:::. • ....,,, 
. regularidade,do cadastramento da CONTRATADA no Cadastro iiikiniCipál da,Forn.etédoreS de-..COCÓS.. 	• ,.../',. ....-1,•,..... 

• ** 	• 10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributaria • prevista na legiSlação. apliCáVel, . 

	

. 	. 	. 
.. inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n.° 8.212/1991. 

. 	. 	.• 
' •10 6 1 Quanto ao Imposto • sobre Serviços de Qualquer Natureza* (iSSQN);;:.*era 
. disposto na LerComplementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. • . 	. 
• . 	• 	• 	.. 	• 

• .10.6.2..A CONTRATADA regularrnente Optante pelo Simples :Naciónal, nos let.MOs da .Lei 
Complerrientar .  n.° •123/2006 e Lei Complementar n.° 147/2014, no sofreTA'a retenção tributaria 

' 	quanto abs impostos e contribuições abrangidos por aquele tegiMe. Nd:entailto . o pagamento 
ficara condicionado a apresentação de comprovação por meio de doCument6,',ofidial4e que faz jus 
aOtratarnento.tributário favorecido previsto na referida Lei ComPlernentar. 	' 	• 	• 

	

. 	 . 
10:7. 0,•pagamen'fo será, efetuado por meio de Ordem Bancária de .Credito, mediante:deSitO em 
'Corifa-CO'riierife; na agência e• estabelecimento bancário indicadO. pela' CONTRATADA ou por outro 

* • rtiefd loeVisto•na•iegislaão vidente. . 	. 	•• . 	 :•• • 	• 
10 8  Sera   considerado  como data do pagamento .•O dia em :que. qó.nstar..pqM6..:sernifid0;!0: q,.. 
lbancaria para pagamento:  

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer.despeSa que•Vientia..6:•ierefeti.iada 	• 
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato • •• 	• 	• 	•• 

10,10. •Nos ,casos de eventuais atrasos de • pagamento, desde qUe...a..CQNTRATAp.A:.n:ão,:i:eii4ia. • 
concorrido 'de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de;encirdOs:•rnorat6tios ., 
proporcionais dos dias de atraso, apurados desde' a data limite prevista Para o'OagaMento ate a data 
do efetivo paga¡-nento, a taxa de 6% (seis por canto) ao ano, aplicando se a.seguinte formula : 

• • 

EM = Encargos Moratários a serem acrescidos ao valo orig'neriamente;:deVido.:.  
• 

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

CNPJ n.° 14.221012/006i-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 • 

•,. 	 • 

. 	 • 	 • • 	• 	, 

identificados; 

. 	. ••• 

: 	• • , 

• .11 
• 
• 's*. • 

• I 	• 

• que tenha sido paga pela Administração. • 	. 

CMF.:C e/o..0 nos  sites  oficiais, devendo seu resultado ser impressó, autentica&re. funtadb.•00.. 
processo de pagarnento. • 

: • ; •• 

:•:.;1i • 
••• 	• 

If 

.4.A • 

S;.4.• 

.m.os 

is • • 

EM =.1.x.1,1x VP 



Hstz 1.16 ea SaFtla  

MUNICÍPIO  DE CO 

Índice de atualização financeira, calculado'sebunii.o..a f.61:61.01a: 

.. • • 
••••.• 
'.••• 

; .•"•• 	• 

• •;,‘• 
•••••• • 1 _ 	(6 / 100) :••• 	••:f 	• 	•••• 	• . 	• 

365 
:..:;•.:••• 	• 

G9YARNP 	 '• 
••••riskOws-114.•reauji.sivjey:i'iit.•r;g: 

• 

• •••'......=.4k.„'t 

• . 	• •. 	:1•T• 

• 

:•• 

,• -•,•;-..„.1.•• • 

••••••••••• 

, : 

•. N Número de dias entre a data limite prevista,.  pa  .pagarneMo:e 
efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 	 • • 
: • • 

11, alpsu  LA  ONZE DORECEB1MENTODOOBJETQ . 

111 . i •Quandó. :as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, obberá:. a ',CONTRATADA 
apresentar comunicação escrita informando o fato a fiscalização da.  CONtIATANT, a qual 

competirá, 	no prazo de até 15, (quinze) dias, a verificação dos serviços executados para fins de 
, 	 ;7.; 	••' • recebimento provisório. 	

i..;•*; :: • • -j• 
11.1.1; 0 recebimento provisório também ficara sujeito quando ca6iiiel,• cbttltisãO.de•-tcgitia:Os • . 

	

.•. . 	. 	. 	. testes de tanipO e 6 entrega dos Manuais e Instruções exigiVeis::. • 	• ••', 1:;: '• 	 •:, . 	 . 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos, os serviços e:dbeis: executadas  pox  
• •• 	. 	• 	• 	••: 

meio de ''profissionais técnicos competentes, acompanhados dos; 	 encarregados pela  
obra, -.corn:a finalidade de verificar a adequação dos serviços e•.constatar e relacionar os ..arremates 
ret0qt.iesie revisões finais que Se fizerem necessários. 	 • • 

•,.. 	• 
11 2.1, Após tal inspegão,  sera  lavrado Termo de Recebimentd:PT.t.N'i.iaóri0;»ern..02::(d.uaS).**0:Cdp: 

	

. 	. . • 	, • 	„• " 	• 
•igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, "relatando as . .éVentuaiS: pend'Odias 
verificadas. 	 . 	• • •• 	• 	.•• 	•• • • 
11.2,2. A. CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, *remover; reConstrqjr 611 substituir,. às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que:: se • Verificareni:***i0SidefeitOS ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar 

.• a..•últitna eiOU Cmica medição de serviços até que sejam sanadas 	aS-eyent4ais,,pondon6j6s,*: • . 	• 	. 	 •, 	. 	.• 	,• • 	.• 	• 
qu'qpôtsam Vir ser•apontadas no Termo de Recebimento ProViS60. 	: 	• • •• 	• 	• : 

11 3 Q -TerMo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados  Sera  lai.fradO:Of;ai:9:0 
(noventa)  dips  apfis a lavratura do Termo :de Recebimento Prorisário  pot  :Servidorroti comissão 
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente;:atendidas,:1,odas,..as::-

. exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 8065•6616•6

.

16

.

n

.

p

.

s.totiãl.0.: 
• 

 
reclamações porventura feitas quanto a falta de pagamento a oPerárioS:•bu fornecedd: reS;•06:  materials::  • • •, 	• 	•: 	 • 	. 

prestadores de serviços empregados na execução cio contrato. 	• • • 	 • 	• 

Na hipótese de a verificação a que Se refere o parágrafo: anterior'•nãO ser procedida 
ternpeStiVarrien.te, reputar-se-A como realizada consumando•-:se:o reCebirnent:¡'defirii.tiVo:nol.dia..do: 
esgotaMento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE  no's.  15 (quinze) CfiaS:. 
anteriores à exaustão do prazo. 

11 ;3.2:.9.. recebimento definitivo do objeto licitado não exime . 6 • :CONTRATADA,. er.n.''qurlquer• . 
época das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas •erri ,conlrato.e por tárp das 

• • disp.oSições iegais em vigor (Lei n.° 10.406/2002). 
•• • , 

•:.• 
••••• 

Rua Presiderite.Juscelino,-115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 417.680-000: *- • 	• 

CNN 1-.).° 14:222.012/0601-75 	 Telefone:  (77) 3489.1041' 

' 

e  

• ; 
• 



. ,GO,IERNO 

•• 	• • 	. 	• 	i•Xvii,,i'%¡"*.k•St.C•i•iPiiiitir..il.,, 

• •.•• " • • •••••••:. 	":. 	. 

• .: 	• • 	" • 	. • . 12,. CLAW 	E ... -pos PREgos . 
1 .,1..OS.Pre.OS::Peririanecerão válidos por um período de um ano, 	d. a d00..de:•4•ret0iii 

propOsta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade 'do. MOnlóipiti,-.aliliOarrdi,i,S6 
	: 

4:4:9.0.51:00.90.:- Obras e.InStalações 

24 - Tran'sfer6ncias.  de Convênios -- Outros 
•:•• 

• 

• . 
• ••'.. 

. , . 

• • 	• ; 	;.•": 
• • 

* 	• 	 • 	 • . • 

•:.'• • • 	 Esh:d.r.• 

MUNICÍPIO DE COC 

•• • 	i 	.' .. 
. 	

•:. 	•.. 	.:. . ..... •,:.... ».. • ..; - ..% ,,. 1.• • -..• ••••• • :: 
' 

. 	• ••• ......-: : ... -:.••• •••'...!...:• •• ••••.* 

.'.:?•• '...;•'.": •••,. •••••• 1.,i'.."..:i 

. 	... 	• 	. • • 	• 	1..• •  

lo  
• •,.... .:....,. 

	

I. 	••• 

• 

• •••• ....3.: 'i.::.... 	:•'. ••:. .-. 

	

' ' ...• "::...:, 	"-' 

	

!f.......;....: '' ' 	

• 	.4 
:`..'• 	•.;,4 

....• 
. 	"-::*:•:',Oride:....: '....• 	.. 	 :••• ::..'..;:.".. . 	• :. 	. 	. 	 ...:...-r'../.• ,.• 	:. -.. 	:.• .. 	,... ...: 	. 	 ', 	:,. 	,.'.- 	'.. 	, 	 A ..,........ :. 

••••. :R - valor do reajustamento procurado; 	 ..... 

',.....1:::.:.• • ' • 	''' 	'.. 	. 	

• 
.
1,. . 	. 	r. ',. 

• • • V -: valor contratual a ser reajustado; 	 • . 

	

. 	 . 	• 	 . 	-•; • :.!:. 
. .;.• : :L.., . 
. • 	Nil  

•'Io ,. iodic? de preço verificado no mês de apresentação da proposta, • 	 .. ;0 ' • :, 

• ..'" 	, ••. • :'• , . 	 ,,.• .,••:..,.,......0. 
,....,...,•• '• • 

	

...... 	 .4 

	

. 	., 
13.2 Os  indices • -a serem considerados no reajustamento, serão extraídos da reV•iitavã. Fundgçãci..- ett!lib....•  

Vargas.- coluna 35- indice Nacional de Pregos - INCC. 

13.3 Para fins de aplicação desse item deverão inexistir culpa da licttante venced•óra:n6 não c•Umpriinetb:::.• ., • 
do prazo inicialmente pactuado. 	 • • . 	 • /' I.  'et ‘. •• 

I 

15 CLÁUSULA TREZE DA DOTAÇÃO 	• _ .. • . 	 . 	. 
. 	. 	 . 	. 

13:1.. As..despesas.decorrentes da presente contratação correrão. 6•••conta *de_ recurSoS....0SpeciflOs . 	.. 	 •. 	.. 	.. 	. 	. 	..:. 
consignados no Orçamento do Município de Cocos deste exercipio, na dotação•abab.cOl.sOrfrniriada:;:.: . . 	 .. 	 ............ 	;.. :... .. 	..... 	• 	.. 	;:..:;.';:.... .• 

	

02 06;.00,7  GerenCiamentodas Ações da  Sec.  Municipal de infraestrutura. ..,.,,,.. 	:. .....• ...,.:.....e.:. -•-• •.'• 

15:451.035.1022 — Calçamento de Vias Públicas na Sede e Zona Rural .' • 
•:; 	. 	:: 

• •• 

• . 	• 
13.2. Cato a vigência do contrato ultrapasse o exercicio financeirO, is desPeSas»do,,n'eXertiOlb•:-.'".. 
subsequente correrão A conta das dotações orgamentArias indicadas 	termo ;.Aditi:Vo.. 	..- . 	 •.. 	. • 
apostilamento. • 

1•4,  CLÁUSULA QUATORZE pi4;FI§cAu4A4A.;o...  

	

. 	 , 	. . 	 . 
1.4.1. A execução dos serviços ora contratados  sera  objeto de :•acompanhamento f  spontrole;,-
fiscalizagão ••e aValiaçãO por representante da CONTRATANTE, para 'este fim et04.ci•AIMO•t•.!': 

desig9ado, com as atribuições especificas determinadas na Lei . n.O.:8.666/1993 conforme detalhado : 
no Projeto Bãsico. 	 . 	 . • . 	• 

14:11 o. representante da CONTRATANTE deverá ser profissionalhabili clixe pon'aexperiOnpia.., 

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

	

CNPJ ri.° 14.222.0i00.01-75 	 Telefone: (77) 3489.1641 . 

'4  • 

• ", 

Seguinte fórmula: 

• • 	• .*. 	. • ' 
R= V. (li - 101 

: • • : 
. 	. 

-•.11 indice de'preço referente ao mês de reajustamento. 



Esizdc) zla.  Eataa 

MUNICÍPIO DE Cf5C 
• 

.!.,..., 
. •  l'édnickhadesSária para o acompanhamento e Controle da execução da obra 	. .. • • 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação. de que trata este itarn. não. axClUarn a. : ......, 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere 6 CONTRATANTE.reSponSabilidade•-•io1104.; - • 
inclusive :perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou': dam* na ,execução ..d.4 80,096.S.':!•:* *.  
contratados.• 	, 	• 

TO: A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no (tbdo. ou eM. Parte, ;Osi,...ServiçOS:Ot.. 
. contratadOs;, brettados  am  desacordo com o presente Edital e  sibs  AneXoS'e,cOrn.0",-Onaf& • :::::.: 	. , 	 . 	. 	• 	 • 	, . 	. 	• 	., 	.. 	•.. 	. . 	, 	. 
144. As determinações e as solicitações formuladas pelo 'representante .da ' CONTRATANTE  
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atehdidaSIPala•COgrillATAT$A,:;,6,1, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, 	

. 	,.. . . 	. 	, 	•. . 
•:', ; •;:, • 

	

	• 	.. 

15:I.1:•Ffn . caso de.• reforma de edifício, o limite fixado . pata os acréscimos: 6: ,.cle .até•:5:6•9/.:;;;::!:: ... 
(cinqüenta por cento)•do valor inicial atualizado do contrato. . 	 . .,... : 

, . 
15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os i contratantes poderão exceder 

• 	• . . . 	

. . , 
limite de 25% (vinte a cinco por canto) 

 

	

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

: 15.1.3...0 conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões sétAo. Cato*** :sobre . q. valót::, 	 T.: .?, 
••,,- 

. original.  do Contrato, aplicando se a cada um desses conjuntos, individualmente e Sei.h.neOUrn•••• 	• i.::••,  
.tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabeleCidOs..:•:. 	 ,:i .`;;;'• 

..., • 
.,..: . 	. 	. 
;. . :..-•il 15:2. iA diferença percentual entre o valor global do contrato e o Obtido a'partir dos ct)StO611.00.no$::.0.*:.,‘.. 	 . ',.. .1

. 
 

!'•,:f: 

sistema de:.  referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitaçãO.  'não ;.P.oder$  'sap'  ,.. 	..• ., i. 
reduzida,  ...ern  favor da Contratada, em decorrência de aditamentos‘  'Clue  modifiquem • a',:planillia• • 	. : ... ,v..,..- 
orçamentaria (artigo 127,.§ 5', I, da Lei n° 12.309de 2010). 	. •.: :. 	..,,,... . 	• • :,.. • 	'., 	'''' 	'.. :;.•:•••.:i.: • '. 

	

.• • 	........ 	. 	 .:,...:,..i...• 
" 	.. 	.., ..., :,..• 	• 

16.1. 0atraso•Injustificado na execução do contrato sujeitará a .CONTRATADA,.0.Pil. 	rpg0.1....r.: : :. • • ..••• .;'.7 

...,  . 	• : 	.. ..• 	 .., 	: 
16.: 00.stfri.A.D.EzEssgis,:pit:INPRAgOgs;g:oAsSANOCigAbis401,$1*.00 	 .. , 

. 	 . 

processo administrativo, a penalidade de: 	 ••• •:,:'••':. - • • :•.: - 
,..••••':••, ;?; 

a.:Multa . Moratória de ate 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraSo•Jri`justifid:sobre . 
o valOrda:contratação,•at6 o limite de 30 (trinta) dias. 	:': • .: 	;•• . ..^. •:. 	.. 	•• • 

.16,1.1. A .aplicação da multa moratória não impede que a AdMinisfração. rescinda •unjla.t6i'altpanta!: 	.. 

• o Contrato e aplique as outras sanções cabiveis. 	. 	.: 	• '.....;'... , '.' ..: .,.: ...,..':..i
. 
 .....::..:..;:',.,,:.: .•¡ ...:...i*•:.:1 ...  

. 16.2, A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprirnento de qualquer...**:-;.0.evét:4...:...1.:. 
elendados.no, Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, gai-anfida.a previa defesa, SerrypreipiTO,;.: 

da responsabilidade civil .e criminal, as penalidades de: 	 : .,• 
• i.- 

• 

.'CLAUSULKQCJINZE:DAS'ALTERAgi;-)ES.DO  CONTRATO 

151. Nos termos do  art.'  65, §10, da Lei n.° 8.666/1993, a Contratada ficará obrigaCia.a..adt;.•nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizarern necessárlos•,.até o limite • o 	. 	• 	.• . .•. 	• 
de 25% (vinte e cinco por canto) do valor inicial atualizado  du  contrato.. • 	• 	•• • 	••••• 

. 	. 	 GOVERN() MUNICIPAP' 
• • 	• 	• • ,. 

	

••.. 	.• 

	

: 	 • 
;.•;!!...;:- • . • 	" 	 • 

• : 

.;.: 	.a..édvertêricia por faltas leves, assim entendidas como aquelas Aue, 	acarretarern:.prejulps:,.... 

.significativos ao objeto da contratação; 

.6. MUlia,cornpenSatória de ate 10% (dez por cento) sobra o Stalot::.t 

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

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

••• 

contratbol, . • . 	• . 	• 
• • 

• 



'. • 

. 	 Bahia. 

" 'MUNICÍPIO DE CO 
• G OYE RN 0 	N C.IPA 	 , 

• 0. 	 oo,,f;#;v6:03.4";r1c,' • 	. 

•• 	. 	. 	. 	• • • .• • 	. 	 .:; 
• . 	. • 	• 	• 	• . 	 ' 

...c ..suspensão de licitar e impedimento de contratar com o MunicfPio de Coros polo ..jarOD de.- 	• 	"0. 
• .:até ciois anos; 

•• 	.d. declaração de inidoneidade para licitar 6u contratar com .a Administraça0 196151.iça renqUaritci . 	. .  • 

 .perdurprém os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida :a, reabilitação' 	* 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que a• .• 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 6.ap08.d66,0etiob, 6.praià-,  • 
da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

16 2 1 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Cont ato após.:•dévidarhen*:;:!: 
• .• 

 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivate a ifiexééf,46o tOtal do, 

• ontreid;.êujeitindo-a:As penalidades acima estabelecidas. 	• ..:••• ..• 	 '•• 	• 	• 	• 

aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa• 	. 	 • 

16.3. Tarribém ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e Impedimento de contratar e de 
• — declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas  ow  profissionais que;.  

. 	. 	. 	. 	. 
• • 	 • . 	. 

• . 16.3.1. tenham Sofrido condenaçOes definitivas por praticarem por  Mob  dolosos, fraude fiscal no. 
: • l'eccilliirhento 'de tributos; 

*16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-kem:prOdessb•  

	

16.3.2.•tenham praticado atos ilícitos visando a•frustrar os objetivoS do licitaçãc5;. 	• 	• • 

16,3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar  corn  a Administra.caó.eM "..V.irtUde d 
atOs ilicitos praticados. 

, 	• 
± 	• 

	 • 	• 	• 	: s...: 	„ 

. 	• 	. 	. 	• 	 • 	 . 	 . 

• . 	 . 	• 	• 	' 

. 	. 	 . 	. . 	• 	, 	• 	• 	• 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento #évist6•:na ,•-• 	• 	. , 
8:666/1.90,i.e subsidiariamente na Lei n° 9,784, de 1999. 

	

..con.dpta.:dp.infrotor, o caráter educativo da peria, bem  comp:  o• danO.  Causado 	 • .. • • 1". 
, 	. autoridade competente, na aplicação das sanções, levark.erfo yconsideaçtoa.gi:iyid_ade da 

observado o princiPto da proporcionalidade, 

• 16:6'. As muitas 'devidas elou prejuizos causados á CONTRATA.,NTE-serão .deduzidos doS )ialorés a 	• • 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municlpio de Cocos, ou:deduzidos‘ da..garantia;:•:.oi4; 	:•. 

• quando foro .caSo„.  serão inscritos na Divida Ativa do Município de Cocos •e cobrados . 	 • • .. 

16.7. Caso a. CONTRATANTE determine, a multa devera seh retolliida no ptazó • 	 . • 
(quinze) dias, a .contar da data do recebimento da comunicação•ahviad,a:Pela autoridade !Competente:;:. 

i€.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Njunicipa(cle`:Foi.OcedOres•de .”  
Cocoa  CMFC. • • 

16 9. As sanções .aqui previstas são independentes entre si, podendil,ser:60i0a0.1S0104,40;no 
coso das multas cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cObiveis: , 	• • 	• - • • ::. • : 	• 	• 	, 

••17 CLAUSULA DEZESSETE MEDIDAS:.ACAUTELAOORAS.! 	
. 
• .• • . 	. 	•• 	. 	. 	 . 	• 

• 17,1. Consoante • o artigo 45 da Lei n°• 9.764, de 1999,. a .AdMifilstre4ac¡,...:Púb•liW pOdero,• : 

mOtiVedeniente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo • o paga nto, corno forma de.; 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

'Rua Presiderite.Jútélino; 11;5, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-090 • 

CNPJ n.° 14.222.012/0021,-7.5 	 Telefone: (77) 3489.1041. 	.•'• • :.• 
• • 

razão do contrato decorrente desta licitação: 

• • 	• 



It  M  UPI 
 ,
0

e, 
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dallahia 
•  

MUNICIPIO DE COC 
• G0VERNOML,N,CIpAI. 

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

• . 	 • . 

Fla 

18.1..  go:"  motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do  art  78 da Lei:ri.?..$.666/19 . 	• . 	 , 	 . • • 	• 	. 	. . 
.1. o.riA6 cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou Prazos; • 

, 
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos•e,pra*o%•••• 

Ill a lentidão do seu, cumprimento, levando a Administração a.  comprovar a impossibilidade 'da • 

• 

.conclUsãO ,c1b,servigo, 'nos prazos estipulados; 	 • • .! • 
•• IV•.:.o"araso injUStificado no inicio do serviço; • 

: 	11: 

„  

• _ 

• .8,4. 
; 

• . • •' 

•V a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunica0o.6•Admini.sleggaii; 

	

. 	• 	. 	• 	. 	• .• , 	• 	• 
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA comp,citrerh.';•ti •• 

	

. 	. 	. 	. 	. 	• 	,• 	,.• 	• 	.• 
cessão ou transferAncia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão du incorporação ; não admitidas . 	.  

	

hó  Contrato; 	• 

	

. 	 : 	:•••: 	• 	• ••• 
• • 	• 	• 	• 

• • 	 • 	 . • 
. V11..o.:.desatencirrnento. às determinações .regulares da autoridade designada para' acOMPahli.0.0y .• 	 • 

... 	• 	.. • .t.;•:. 	: 	::. 	:. ::.•••• 	• . 	.•••• !• ••••'..••• 	'. • 	

• ....•fiscalitar.a:•sua execução, assim como as de seus superiores;•• 	:'. 	• • ; .. 	..."•:•••.: .• ' ••••`. 	- .. ••:•• ..... 	. 

. 	• 	: . •• ,.. - 
, .• V111 ..o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas•ij•a form O a tI § '10:0' a'  .• 	• 	• 
. '. 

	67 da 
Lei•ri..°.6.666/1993; 	• 	 . 	, 	

- 	• 	.. 	. 	. . • •. 

•••• 	: 	• ••,'..s.:.  !.: :.•::::::4..!,  ::::: ,,,::: 
.IX..6.decrefação.  de falência, ou a instauração de insolvência civil; . 	.; ...:: ••••• •• ;" - 	.. 

• 
.. 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; : •• ,• • : .. ' -...!,• .. • ••1•••••••::' 
• • ••:. - .:. •• !•••,•;:•:;•:... 	;. 	... 

Xl.:a .  alteraço.  social ou a modificação da finalidade ou da estr.útUra:.da.ONTkATA, 	:•:• 
• .,:prejuclique, execuçãO do Contrato; 	. 

• XII.. r;.aiões, de: interesse público, de alta relevância e amplo ...6-OnheCirtlento;:.:j0StifiCadas e. 
determinadas pela  Maxima  autoridade da esfera administrativa .• a  'qua  está ; subordinada 1  • a '' • 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a  qua  se refere o Contrato; 

•••• 	.• . 	. 
XIII a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial 
.do:CcOrató'alern do limite permitido no § 10 do  art.  65 da Lei 0.c:1.666/1993s, 	 • 	' 

• ...• 	 . 	, 
.X1V., katjapenS.âo de sua execução, por ordem escrita da Adrninistragão, por 0.04o si.100r.i0f.6.1.12pH 
(ceritO'è vinté).. dias, salvo em caso de calamidade pública, grave •PérfurbagãO:da;•ordern 

. guerra ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo Pra29,:indéPer1;00htir*rif6'.E..0:•• 
pagamento • •obrigatõrio de indenização pelas sucessivas .:: 6-. ;i•cCntrafualrharge: i'.1;rfPfeViStáS..!: 

.:desqobili±agõeS, mobilizações e outras previstas, assegurada á CONTRATADA, nesses oasos o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações • assumidas : • ate • que • seja 	• 

•. 	. 	. 	• 	• 
normalizada situação; 	

• 
 

XV o•  Was()  *superior a 90 (noventa). dias dos pagamentos devidos pela /06:Iii$0,00:0; 

. :.d .ci,jrtentes:.0Servigos, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados : 	 , 
.caso  tie  •calamidade pública, grave perturbação da ordem interr)6. .bti 

•CONTRATA0A:o direito de optar pela suspensão de cumprimento de sUaS:bbrigag.peS,,•*atê:.q*-.  
. 	• 	: 	• 	• . 	. 	. 

seja normalizada a situação; 	 . 

XV!, a não liberação, por parte da Administração, do objeto para exectig6 do §ery;i9d.).rrop...py,00§ 

: 	.• 	• 

; 

'Rua Presidente Juscelino, 135, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000:, 

CNP) n.° 14.24.012/001:75 	 Telefone: (77) 3489.1041. • 	
•• ; 

• 

. 	.• , 	• 

contratuais; •s . 
. 	r 

• • 	." r.; 	. 



CRANIA 	
1 /21 . • 	• 	t. rW.NONSeCt,gOollybtylVT.4.,A!gb . 

. 	 •• 	 • ". • -‘ :::•::.. . 	.;• 	••• 	'' 	
... ...,:?. :, 

, .• . XVII: ; a ocorrência de •caso fortuito ou de força maior, regUlarmérité:.CoitiprOVád0-,, iriiPedijka:s...d*:: • • . 	• 	• 	.. 	, 	• • exéCbgãodo.COntrato; 	' 

	

: ... ''' 	• 
XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art,  27 .da 1...e¡ ,11.9 8.66641993;:pért. f.',00,00.., . 
das sanções penais cabíveis.. 	 . 	• • • 	. • 	" 	.• -,....! ., • .., ' 	' 	' 	"'• 	• . 	. 	 . 	 ... 	. 	. 	.. 	. 	. 	, 	. 	. 	. 	,....... 	.• 	. 

18.Z  Qs  : casos da rescisão contratual serão formalmente moti'Vados. nos. [0*s,-  assegurado,..p.'.. 
cOhtraditórici...6 a:aMpla défesa. 

	

! 	• 	• 	,r. 	.; 	• 	•• 	• 	: ...:.:= .,.. •I';', r 
. . 	. 	.. . 	...• 	- 	. 	.: . t  

18.3. A reSciSão deste Contrato poderá ser: 

. • 	. 	. 	. 	. 18;34. determinada por ato unilateral e escrito da Administração;:hos- casos. enurjterados nos 
.inciSos I 6.X11, XVII e XVIII desta cláusula;* 	. 

:aqijgbvpl, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo; desde que 	• • 
conveniência para a Administração; 	 • 	 ;:-: 

. 	• 
18.33: judidal, nos termos da legislação. 

Esteaci 	Gabf-..a 
• 

: MUNICÍPIO DE COC• ••• povERNo• MUNICIPAL  

. • ' 

• 

18 	rescisão • administrativa ou amigável deverá ser precedida de.:.• ájtdrizaçãbf. é$crita.: . 	• . ••• 
.fUndarriéntada..da autoridade cómpetente. 	• . 	. 
18.5. Quando..a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula 	haja culpa 

•• da CONTRATADA,  sera  esta ressarcida dos prejuizos regularmehté•COMproVado's•.•que:- .boUvérOfridO • ••••• 
•tendo ainda direito a: 	 • • 	•• • • . 	 • 

	

••• • . . •••' ••'• .• 	•••••.• 	. ;;..: 
.18.54,..d6vpiuoão da garantia; 	 •••• • 	.• • 

18.51. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da'rescisão....• ••-; 

18.6. A-  rescisão por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a exctiçãb.da:4arAntia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e..(pderiita66d$,;k 61.6 
devidos bem  comb  a retenção dos créditos decorrentes do Contratb, até 	dos prejuízos . 	. 
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento 	• 	

. 
t•  

. '18 7 0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 	. • •, . 	•• 	• 	• 	• 	• 	• 	. 	• . 	 • 	. 	 • ,;••.: 	. 	.  
Ii  

	

, 	• 	. 
• .18:7.1; Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente CurnOridda; 	. 

	

18.7.2.. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 	 • 

Indenizações e multas. 

19.. ci4\ 	 cp§. 	OMISSOS cAsp  

194; Os casos omissos ou situações não explicitadas nas clausulas deste Contr..ato.'érab.tkokfidOs:. 
.pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei .n° 8-..978•;•.0.199.9 — Codigo de Defesa 
do Consumidór, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei COMpli-néntar.  n°. 123/2006 e Lei 
Complementar n.° 147/2014, na Instrução Normativa SLT1/MPOG n° 2,:de 30 4e.  abril de. 20; e'na 

Lei .n.° 8666/1993, bem comonos demais regulamentos e normas 	 federais. 
fazem ¡parte integrante deste Contrato, independentemente de suas trahicrigÕes.: 

20.: CLÁLL$U4A:i/INTE DA PUBLICAÇÃO   . 

.20 1 incurnbirá..0 .CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato 
até o quinto dia  (Ail  do mês seguinte ao de sua assinatura, para -.9  &ref  .116•Praiii.00‘ • 

• • 	
• 	• •• 	• • 	•• 

Rua Presicrente'..kcelin.b,•ii:S, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000.:  •• 
. 	. 	. • •.. 	.• 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-7. 	 Telefone: (77) 3489.1041... ',•• 

• .• ...1'•1.  

- 	•• 



171fg';:r....•11rt 	Bakhii?. 

MUNICÍPIO DE CO 

• : 

Cocbs-Bahla; 02 de abril de 2018. 

• .., .• .. . 

211 Fica.,eleltdo:foro da Comarca de Cocos, com exclus5o de:qualqiier'oUtro; por Mais p4)(egiado::.. 

	

que seja; para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato . : 	 : • 	• 

E assim, por estarem de acordo., ajustados e contratados„aPós lido •e achado cOrifOi-Me,ï 
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor,,.e...fOrMa,Para.  um;sç5: 
efeito, na.Presepga.'de 02 (duas) testemunhas abaixo as adas. 	• 	• 	• • •• •• -• ••• '• '• 

MUNICI e E COCOS-BA. 	• . 
CNPJ: 14.22 .012/0001-75 • 

CONTJATA 1 TE 

dias daqUela data.

C1.ÁUSULAVIJ.TE E UM -DO FORO 

• 

• ̀• 	. 	.. ; 	:•-• 

• •••...*.•.. 	.4.••••• •••••••••'• 
• 

• •, 7'
. 
 • 

.• • 	••• 	 • 

• .. 	• 	. 
• • : 	 . 

• . 	 ,;••••• 

CONSTREL — C  

Testemunhas:  

la  

7 	 PA 
C PJ: 05.636.937/0001-71 

CONTRATADA 

2a 

• . . 

:.••:. 

•• • 	• .* : 	• 	 • 

••• • 

.• 

Rua Presidente Ju.scelino,'1i5, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-0.00 • 

CNpJ n.° 14.22Z012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
. 	. 	, 

• 
';; • 

••• 
:?•'• 

6.0 CP 

;.• 	̀ f : 
• • •.•‘.• 

• , 

, . • 

ME AÇÃO LIMA- 

• • • 	 • 	. 
• • 

• 

,*.•;" 
Oa' t 

' 

948 276-87 CPF n.° 



	ARIA  

Extratos de Contratos 

„:rIOW.  
* < 

iv. 	act  (.....1  

L"  11314)-----  
-,Matura / 

 Diário Oficial  do Terça-feira 
3 de Abril de 2018 
2 - Ano X - N° 1789 C6cos  

##ATO EXTRATO DE CONTRATO INI° 046-2018 

##TEX Tomada de  Preps  n° 003-2018 - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024-2018 - CONTRATANTE: Município de Cocos-
BA - CNPJ: 14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Constrel — Construção, Terraplanagem e 
Pavimentação Ltda - CNPJ: 05.636.937/0001-71 - OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de obra de engenharia referente A. pavimentação em paralelepípedos de vias no 
Município de Cocos conforme Contrato de Repasse n° 1043839-61/2017/MCIDADES/CAIXA e 
Contrato de Repasse n° 830592/2016/MCIDADES/CAIXA - VALOR GLOBAL LOTE 01: R$ 
896.846,16 (oitocentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis 
centavos) - VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) - 
VIGÊNCIA: 02 de abril de 2018 a 28 de março de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
02.06.00— Gerenciamento das Açeies da  Sec.  Municipal de infraestnitura; 15.451.035.1022— Calçamento de Vias 
Públicas na Sede e Zona Rural; 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e InstalaçOes; 24- Transferências de Convênios — Outros 
—Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 

##DAT Cocos — Bahia, 2/04/2018. 

14ASS Milton Lopes Viana 

PCAR Prefeito -  Tel.  77 3489-1041. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7NW/QXAAM7ONETWLG2YTNCI 

Esta edição encontra-se no  site:  wwvv.cocos.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCO  
GOVERN°  MUNICIP L 

1° TERMO ADITIVO N° 028-2019, AO CONTRATO N° 046-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 024-2018, TOMADA DE PREÇOS N°003-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA 
CONSTREL 	CONSTRUÇÃO, 
TERRAPLANAGEM 	 E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

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  !ado,  a empresa CONSTREL 
CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.636.937/0001-71, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, 
SN, Bairro Visa Sorriso, Cocos-BA, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam 
firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n°046-2018, datado de 02 de 
abril de 2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 024-2018, Tomada de Pregos n° 003-2018, 
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 
NOVE — VIGÊNCIA do contrato n° 046-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 
motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 046-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras de pavimentação em paralelepípedos de 
vias do Município de Cocos-Ba, conforme contratos de repasses n's 
104383961/2017/MCIDADES/CAXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA, passara a viger a partir do 
dia 29 de março de 2019 com término previsto para o dia 29 de setembro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o saldo existente do valor inicialmente contratado, qual seja o valor global de R$ 
584.916,48 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito 
centavos). 

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 

MUNICIPIO DE COCOS COCO  
GOVERN°  MUNICIPAL 
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CLAUSULA QUARTA - DA moTtvAgÃo 

A prorrogação da contratação acima mencionada & justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da conclusão da obra, uma vez que esta se encontra em fase final, faltando cerca de 
50% (cinquenta por canto), para assim finalizar. 0 atraso para finalização da obra se deve em 
virtude das chuvas que atingiram a região nos últimos meses A prorrogação contratual vislumbrada 
se enquadra no quanta disposto na Lei Federal n°  8.666/93, por ser um projeto cujo produto esta 
contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. A prorrogação contratual vislumbrada 
se enquadra no quanto disposto no  art.  57, 1, § 1°, 11, da Lei Federal n°  8.666/93, por se tratar de 
obras que estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

CLAUSULA QUINTA- DO FUNDAMENTO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

O presente aditivo fundamenta-se no  art  57, 1, § 10, 11, da Lei Federal n° 8.666/93. 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentarias 
consignadas na pega orçamentária em vigor, a saber: 

02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1022- Calçamento de Vias Públicas na Sede e Zona Rural 
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, fimiam este instrumento de alteração contratual em duas vias de Igual teor e 
forma, com as testemunhas também abaixo assin as. 

Cocos-Ba, 12 de março de 2019. 

MUNIC 
CNPJ: 14.222. 

CONTRA 

E COCOS 
12/0001-75 

NTE 

	

CONSTREL --CONSTRUÇA* TER 	 ENtAÇÂO LTDA-ME 
CNPJ N° 05636.937/000 -71 

Licitante 

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 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO  MUNICIPAL 

:AA IIAMIA 

 

COCOS • BAHIA MARIO OFICIM. DO MUNICIPIO 
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CONTRATOS - ADITIVO DE CONTRATO 
SEGUNDA•FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2019 • ANO XI N 9  2125 

  

EXTRATO DE 1" TERMO ADITIVO V' 028-2019 

CONTRATO/Nu: 046-2018 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  57, I, § 1°, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 033-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADA: Constrel — Construção, Terraplanagem e Pavimentação Ltda — CNPJ: 
05.636.937/0001-71 - OBJETO: 0 presente termo aditivo tem como objetivo a prorrogação do prazo do contrato referente 
execução de obras de pavimentação em paralelepípedos de vias do Município de Cocos-Ba, conforme contratos de repasses 
nos 104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA, mantendo-se o saldo contratual existente - 
VALOR GLOBAL: R$ 584.916,48 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito 
centavos) - VIGÊNCIA: 29 de março de 2019 a 29 de setembro de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.08.000 — 
GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 15.451.035.1022 — Calçamento de Vias 
Públicas na Sede e Zona Rural - 4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações - 24— Fonte —LOCAL E DATA: Cocos-BA, 12 de marg.() 
de 2019 —  Marcelo de Souza Emerenciano — Prefeito Municipal. 

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

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 

Cocos — BA, 20 de setembro de 2019. 

Pau 
Secretário  

Eduard 
unici 

unrath 
de Administração 

BAHIA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Alteração Contratual,  art.  141, II, da Lei Estadual n° 9.433/05. 

0 presente termo tem por objeto a prorrogação contratual, referente à execução de obras de 

pavimentação em paralelepípedos de vias do Município de Cocos-Ba, conforme contratos de 

repasses nos 104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA. 

JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

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

esta Administração da conclusão da obra, uma vez que esta se encontra em fase final, faltando cerca 

de 22,93% (vinte e dois virgula noventa e três por cento), para assim finalizar, 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. A prorrogação contratual vislumbrada se 

enquadra no quanto disposto no  art.  57, I, da Lei Federal n° 8.666/93, por se tratar de obras que 

estão contempladas nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

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

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

é a execução além do prazo inicial, com o mesmo contratado e das mesmas condições anteriores. 0 

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

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

contratual inicial. 

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

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 
PHOURLSSO 	Rk.SPONSABILIDALX 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Aos 20 dias do mês de setembro de 2019, lavrei o presente termo de abertura do Processo 
Administrativo sob o n° 166-2019. 

dho 
entlente de Licitações 

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



BAHIA 

C...."  54:a 
Cb7'‘ C'") 

.....----- 
Vls  
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M U NICIPIO DE COCOS cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 

Rts,oNsAh:i DADI 

DESPACHO DO PREFEITO 

Pelo presente, solicito informação do Setor Contábil acerca da existência de 
disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa solicitada, na hipótese de eventual 
prorrogação do contrato n° 046-2018. 

Após manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos autos 
Assessoria Jurídica do Município de Cocos, para análise e elaboração de parecer jurídico acerca 
da legalidade/possibilidade de celebração do 2° Termo Aditivo ao contrato n° 046-2018, A. luz 
da Lei Federal n° 8.666/93, apreciando, ainda, a minuta do termo aditivo, anexa. 

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

Cocos-BA, 23 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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Estado da  Bahia 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
PRcXRtSS(>U,M 145PONS.11.0DADE 

tatura 

Cocos — Bahia, 23 de setembro de 2019. 

Ao Exm° Sr. 

Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

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

previsão orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 046-2018 até o 

dia 31 de dezembro de 2019 mediante celebração do 2° termo aditivo, informo a 

existência de previsão, devendo a mesma correr a seguinte dotação: 

02.08.000 — GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

15.451.035.1022 — Calçamento de Vias Públicas na Sede e Zona Rural 
4.4.9.0.51.00.00 — Obras e Instalações 
24 — Fonte 

Atenciosamente, 

1-)  

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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Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAL 
1'110611E S.,0 • OM RES PONS ABILIDADE 

PARECER JURÍDICO 

Origem: Prefeitura Municipal de Cocos-BA 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
OBRAS 	REFERENTE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE 
MUNICÍPIO 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 CONSTREL — CONSTRUÇÃO, 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 05.636.937/0001-71, estabelecida A. Avenida Sete de Setembro, SN, 

Bairro Vila Sorriso, Cocos-BA, tendo por objeto a execução dos serviços especificados na 

justificativa, tenho por pertinente e possível a formalização do 2° Termo Aditivo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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com a administração pública, uma vez verificada a possibilidade, é realizada mediante Termo 

Aditivo de Prorrogação. 

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, uma vez que esta se encontra em fase final, faltando cerca 

de 22,93% (vinte e dois virgula noventa e três por cento), para assim finalizar, 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. A prorrogação contratual 

vislumbrada se enquadra no quanto disposto na Lei Federal n° 8.666/93, 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.  57, I, da Lei Federal n° 8.666/93, o qual dispõe: 

Lei Federal n°8.666/1993. 

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

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

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de 
execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada à manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo: 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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II — superveniência de fato excepcional ou 
imprevisível, estranho  ex  vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução 
do contrato. 

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

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

estabelecidas no Plano Plurianual. 

Desta forma, a paralisação da execução dos serviços já citados, por sua vez, ocasionaria um 

prejuízo à população e um gasto desnecessário, uma vez que haveria necessidade de realização 

de um novo processo licitatório para execução de cerca de 22,93% (vinte e dois virgula noventa 

e três por cento), para assim finalizar. 

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 Federal n°. 

8.666/93. 

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

dentro do limite taxativo de até 60 (sessenta) meses, atendidos os requisitos enunciados acima e 

a previsão de recursos orçamentários. 

DA CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da finalização das obras, 

objeto do contrato em epígrafe, fica evidente a necessidade e possibilidade da prorrogação da 

contratação. 

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

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

apenas, a observância das seguintes recomendações: 

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

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



,-"`"7,•-• 
.4,Ns0 SALiii: 
4„) 	`. • ., 

k 	 co  
Estado da Bahia 

GOVERNO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE COCOS COCO 

Carlos Rony de Ohi 
Assessor J rid o  
OAB-  —782 

BAHIA ,110610,0 ("1 

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;  

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

ajustadas, em virtude do pacta sunt servanda. 

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

questionamento formulado pela Administração, no sentido de que a prorrogação contratual que 

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

prevista no  art.  57, I, § 1°, II, da Lei Federal n°. 8.666/93, vez que resguardado o interesse 

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

Este é o entendimento que submeto à superior deliberação. 

E o parecer. 

S. M. J. 

Cocos — BA, 24 de setembro 2019. 
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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.  57, I, § 10, II, da Lei Federal n°. 8.666/93, AUTORIZA a prorrogação da 

vigência do contrato de execução de obras de pavimentação em paralelepípedos de vias do 

Município 	de 	Cocos-Ba, 	conforme 	contratos 	de 	repasses 	n°s 

104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA, firmado com a 

empresa CONSTREL — CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.636.937/0001-71, 

estabelecida à Avenida Sete de Setembro, SN, Bairro Vila Sorriso, Cocos-BA. 

Publique-se. 

Cocos — BA, 25 de setembro de 2019. 

Warcero de So a Emerenciano  
Prefeito  Wunicipar 
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2° TERMO ADITIVO N° 256-2019, AO CONTRATO N° 046-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 024-2018, TOMADA DE PREÇOS N° 003-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA 
CONSTREL — CONSTRUÇÃO, 
TERRAPLANAGEM 	 E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

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 CONSTREL — 
CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.636.937/0001-71, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, 
SN, Bairro Visa Sorriso, Cocos-BA, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam 
firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n° 046-2018, datado de 02 de 
abril de 2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 024-2018, Tomada de Pregos n° 003-2018, 
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 

NOVE — VIGÊNCIA do contrato n° 046-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 

motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 046-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras de pavimentação em paralelepípedos de 

vias 	do 	Município 	de 	Cocos-Ba, 	conforme 	contratos 	de 	repasses 	n's 

104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA, passará a viger a partir do 
dia 30 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. 

CLAUSULA QUARTA — DA MOTIVAÇÃO 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 

Administração da conclusão da obra, uma vez que esta se encontra em fase final, faltando cerca de 

22,93% (vinte e dois virgula noventa e três por cento), para assim finalizar, uma vez que houve 

imprevistos que impediram na finalização da obra em tempo hábil e a falta da prorrogação deste 

contrato acarretaria em prejuízo á população. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 

quanto disposto na Lei Federal n° 8.666/93, por ser um projeto cujo produto está contemplado nas 

metas estabelecidas no Plano Plurianual. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 

quanto disposto no  art.  57, I, § 10, II, da Lei Federal n° 8.666/93, 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.  57, I, § 10, ll da Lei Federal n° 8.666/93. 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias 

consignadas na pega orçamentária em vigor, a saber: 

02.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1022 — Calçamento de Vias Públicas na Sede e Zona Rural 

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, 25 de setembro de 2019. 

MUNICÍPIO E CO OS 
CNPJ: 14.222 012/0001-75 

CONTR TANTE 
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2° TERMO ADITIVO N° 256-2019, AO CONTRATO N° 046-2018 — VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 024-2018, TOMADA DE PREÇOS N° 003-2018. 

PRORROGAÇÃO 	DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
COCOS E A EMPRESA 
CONSTREL — CONSTRUÇÃO, 
TERRAPLANAGEM 	 E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

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, medico, portador do 
RG n° 9.129.078-28 SSP-BA e CPF n° 021.272.047-35, residente e domiciliado nesta cidade de 
Cocos-Ba, doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro lado, a empresa CONSTREL — 
CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n°05.636.937/0001-71, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, 
SN, Bairro Visa Sorriso, Cocos-BA, doravante denominada CONTRATADA; acordam e ajustam 
firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ao contrato n°046-2018, datado de 02 de 
abril de 2018, vinculado ao Processo Administrativo n° 024-2018, Tomada de Preços n° 003-2018, 
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 

NOVE — VIGÊNCIA do contrato n° 046-2018, mantendo-se o saldo contratual existente, pela 

motivação abaixo especificada. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato n.° 046-2018, celebrado entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, tendo como objeto a execução de obras de pavimentação em paralelepipedos de 

vias 	do 	Município 	de 	Cocos-Ba, 	conforme 	contratos 	de 	repasses 	n°s 

104383961/2017/MCIDADES/CAIXA e 830592/2016/MCIDADES/CAIXA, passará a viger a partir do 

dia 30 de setembro de 2019 com término previsto para adia 31 de dezembro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

Fica mantido o saldo existente do valor inicialmente contratado./ 

CLAUSULA QUARTA— DA MOTIVAÇÃO 
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A prorrogação da contratação acima mencionada é justificável na necessidade inerente a esta 
Administração da conclusão da obra, uma vez que esta se encontra em fase final, faltando cerca de 
22,93% (vinte e dois virgula noventa e três por cento), para assim finalizar, 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. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 
quanto disposto na Lei Federal n° 8.666/93, por ser um projeto cujo produto está contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual. A prorrogação contratual vislumbrada se enquadra no 
quanto disposto no  art.  57, I, § 10, II, da Lei Federal n° 8.666/93, 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.  57, I, § 10, H, da Lei Federal n° 8.666/93. 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias 
consignadas na peça orçamentária em vigor, a saber: 

02.08.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.451.035.1022 — Calçamento de Vias Públicas na Sede e Zona Rural 
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, 25 de setembro de 2019. 

MUNICÍPIO DE COCOS 
CNPJ: 14.222.012/0001-75 

C NTRATANT\
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