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Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual
Contrato ns 265/2019
Tomada de Preço 004/2019

limo. Senhor

Vimos,, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência do contrato supra citado
para 23/07/2021 referente ao Contrato n9 265/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Iraquara-Ba e a empresa GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, cujo
objeto é contratação de empresa de empresa de engenharia especializada em execução
de serviços de pavimentação em paralelepípedo na zona rural e na sede do Município
de Iraquara-BA, de acordo com o edital da TOMADA DE PREÇOS ne 004/2019, Projeto Básico
e proposta apresentada pela contratada. Sob o regime de Empreitada por preço Global.
Considerando ainda, a manutenção da vantajosidade e preços adequados ao mercado de
trabalho, nos termos do artigo 57, inciso li, da Lei 8666/93.
Requer que seja avaliada a continuidade do objeto contratado, com a necessária prorrogação
do prazo pactuado por meio de aditivo.

Atenciosamente,
Presidente Dutra - BA, 20 de julho 2020.

GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Gilvan Felix Cardoso
R.G. ns 03.157.250-28 SSP/BA
CONTRATADO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosaivo Felix,

74, Centro, Iraquara

CNPJ 13.922.596/0001-29

CEP 46.980-000

Iraquara, 20 de julho de 2020

A
Procuradoria Jurídica
Att. Dr, LUCAS TADEU DE OLIVEIRA

Prezado Senhor,
Eo
Tendo em vista a justificativa (técnico-legal) apresentada pela empresa GFC CONSTRUTORA
, ,
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, sobre a possibilidade de prorrogação da vigência do contrato n265/2019 cujo objeto é: contratação de empresa de empresa de engenharia especializada em
execução de serviços de pavimentação em paralelepipedo na zona rural e na sede do Município de
Iraquaía-BA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no edital e
^
acordo com o edital da TOMADA DE PREÇOS

004/2019, Projeto Básico e proposta apresentada pela

contratada. Sob o regime de Empreitada por preço Global.
Pedimos ainda, que sendo possível, que seja elaborada a minuta do termo aditivo.
Sem mais pedimos a maior brevidade possivel.
Atenciosamente.

Zandra VÍêTFa dos Santos
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosaivo Felix, nS 74, Centro, Iraquara

CNPJ 13.922.596/0001-29

CEP 46.980-000
AUTORIZAÇÃO DE
ADITAMENTO

CONTRATO N5 265/2019
ContratanteiPrefeitura Municipal de Iraquara -BA
Contratada: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Objeto: contratação de empresa de empresa de engenharia especializada em execução de
serviços de pavimentação em paralelepípedo na zona rural e na sede do Município de IraquaraBA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no edital e anexos, de acordo com
0 edital da TOMADA DE PREÇOS ns 004/2019, Projeto Básico e proposta apresentada pela contratada. Sob
o regime de Empreitada por preço Global.

Considerando a justificativa apresentada pela empresa GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ME, como também a emissão de parecer jurídico favorável à prorrogação do prazo contratual.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal a prorrogação do contrato em
questão até o limite permitido por lei, AUTORIZAMOS o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessária para que o ato possa
produzir todos os efeitos previsto em lei.

Iraquara, 20 de julho de 2020

CARLSON MHNEZHS RIBETF
Secretário de Administração
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n? 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46,980-000

PARECER jurídico

Motivo: Aditivo de Prorrogação de Prazo de l lgência Coniralual
Contrato n. 265/2019- TOMADA DE PREÇO 004/2019
Contratada: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Objeto: contratação de empresa de empresa de engenharia especializada em execução de serviços
de pavimentação em puralelepipedo na zona rural e na sede do Município de Iraquara-BA, de
acordo com os quantitativos e demais especificações constantes nu edital e anexos, de acordo com
o edital da TOMADA DE PREÇOS n" 004/2019. Projeto Básico e proposta apresentada pela
contratada. Sob o regime de Empreitada por preço Global.
Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para o Aditivo de Prorrogação de Prazo de
Vigência Contratual do contrato administrativo n. 265/2019.
O pedido foi instruído com u solicitação e justificativa do GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, fundamentando o pedido para o Aditivo de Prorrogação
de Prazo de Vigência Contratual.
No caso em tela. verifica-se que a possibilidade da .solicitação ora formulada se encontra
consubstanciada no artigo 57. II. j 2" da Lei 8666/93 que assim determina:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:
11 - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas á obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei n"
9.648, de 1998)
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.
Analisando o procedimenio realizado, verijica-se que o requerimento formulado se restringe à
prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no
art. 57, II, § 2° da Lei 8.666/93. Ademais, nola-se que o mesmo vem sendo cumprido sem qualquer

1

m

>

• I

nr^juto à

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, n2 74, Centro, Iraquara
CNPJ13 922.596/0001-29
CEP 46.980-000

Jo ,ue os sersiços sêo, sondo osecu.aJos ro,ularn,on,o. conforn,e

^aleitado pelo Secrelário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

possibilidade de realização do aditivo reqaerido. coo, prorrogação de V.gertç.a
nos lermos do artigo 57. //, § 2°da Lei 8.666/93.
Destarte, segue anexa

minuta do Termo Aditivo. É nosso parecer salvo melhor entendimento.
Iraquara-BA, 20 de julho de 2020.

LVCAS TADEUDE OLIVEIRA
OAB/BA 30358
:
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, ns 74, Centro. Iraquara

CNPJ 13.922.596/0001-29

CEP 46.980-000

MINUTA DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

r TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.“
265/2019 CELEBRADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IRAQUARA E
PELA
EMPRESA
GFC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, QUE TEM
POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA
ESPECIALIZADA
EM
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL E NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA.
CONTRATANTE; Prefeitura Municipal de Iraquara-Ba, inscrito no CNPJ (MF) n.°
13.922.596/0001-29, com sede a Rua Rosalvo Felix, n° 74, Centro, Iraquara, CEP 46.980-000,
neste ato representado pelo seu Prefeito municipal a Sr°. Edimárío Guilherme de Novais,
brasileiro, residente e domiciliado à Rua Silvio Almeida, N° 07, neste município, portador do RG
n° 0645466166 - SSP/BA, inscrito no CPF/MFn° 165.958.665-87, de acordo com a delegação de
competência contida no inciso I, do artigo 1°, da Portaria n.° 14, de 3 de janeiro de 2005, da
Presidência deste Tribunal.
CONTRATADA: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscnta
no CNPJ n° 20.889.357/0001-80, situada na Rua Lagoa de Canabrava, n° 245, Centro, Presidente
Dutra - BA, CEP .44930-000, representada pelo Sr. Gilvan Felix Cardoso, portador do R.G. d°
03.157.250-28 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 606.958.385-04.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao
contrato n.° 265/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e às seguintes cláusulas;
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado
entre as partes em 23 de julho de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula art. 57,11, § 2° da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 23 de julho de 2021.
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í ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, nS 74, Centro, Iraquara

CNPJ 13.922,596/0001-29

CEP 46.980-000

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO
O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo
período de 12 (doze) meses, pennanecem itialteradas, sem majoração de valor.
CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA
A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 1.068.948,26 (um
milhão, sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), ocorrerá
por conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01
AÇÃO: 1009
ELEMENTO: 4490.51.00
FONTE: 0 Recursos Ordinários
A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário-Gerai de Administração da
contratante, exarada no contrato 265/2019, e encontra amparo legal no art. 57, II, § 2° da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ficara ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre
as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n2 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29
CEP 46.980-000

Iraquara-BA, em 20 d^wiho de 2020.

Edimário Gutttre^e demovais
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUA
C'
GFC CONSTRUTORA E EJN^PRÉEIVD^S^Í^LTDA - ME
Giivan Felix Cardoso c
03.157.250-28 SSP/BA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
I

NOME:
____^
RG n.O: 09-

^

^

OM
lyCPF:
RG n.»:

'P05'
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% PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
l,^j
la Rosalvo Felix. 74 - Centro - Iraquara - Bahia
^
ivjpj (MF) 13.922.596/0001-29 Tel, (75) - 3364 - 2161/2227
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r EXTATO TERMO ADTIVO

1° Termo aditivo de contrato n° 265/2019 da TP-004-2019. Contratante Prefeitura
Municipal de Iraquara - BA, CNPJ n'’ 13.922.596/0001-29, Contratada: Empresa GFC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
n” 20.889.357/0001-80, Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o
prazo de vigência do Contraio Administrativo 265/2019, contrato firmado entre as
partes em 23 de julho de 2019, prorrogado para 23 de julho de 2021, sem majoraçao de
valor. Data de assinatura: 20 de julho de 2020. Iraquara - BA, Zandra Vieira dos
Santos. Presidente da CPL.

D3/07/2020

Consulta Regularidade do Emi^egador

CAIXA
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
20.889.3S7/0001-80
Razão SocialKàFC construtora e empreendimentos eireq
Endereço:
Rua lagoa de canabrava 245 / centro / presidente dutra / ba /
44930-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com 0 FGTS.
aÍ)
VaHdade:23/06/2020 a 22/07/2020
Certificação Número: 2020062304563896637205
Informação obtida em 03/07/2020 10:00:21
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https;//consulta-cff.caiya.gov.br/consultacrf/pages/con8ultaEmpregadorjBf

•

—Tá -

PREFcITÜRm municipal de PRE^LQENTE DUTRA
ESTADO DaBAHíA
AV SÁOGAüt-JiÚL 226'ÍL"l ' á-'‘Ai>3<340-1i;-lO(10'11 CWPJ-'io.7l/.7-,S/ÜÜ01-3!j

f

::;-vT:DAD NEGATIVA DE TEBiTOS
N“ 168/2020
Nc/ir-e Raüâo Suciai. GFC CON STRUTORA E EMPREENDl?..ENTOS clREL! - EPi-7-.: i • ■
I •

:: .'i • : -

'X*. Vt

GFC construtora E EMPREENDÜ.íENTOS
1l4at
CRPA '/'!-• 20.>:B9.357/00ü-t-80
RUA L-^.O jA ú£ CANáBRAVA, R- 24f - CENTRO • Prüsideüte Dutra - BA
- CEP: -i^-iSO-OOC

KÉSSALVO O DIREITO DA FAZENDA MUMICíPAl COBRAR Q:^,.,áQU£k UÉlilTü QUE '.i£R£M A SER
APUR/.DOS POSTERICWENií-:, CER'!'ií-;l:;.Uü QUE, AT:; « i-R--::i;i'.rE í>ATA NÂÜ CO..STAtó DÉBiTOS
'iRitíUiAitiQS ÜC COmíR:í3jí:.í . ACujIA C
Jv.A.-V JOi.l .-Sl;
JlvUvMFi.j

Or.hií-v-i.. .

rUia Cwirtnc- foi ô:r.ct'da epi

cer'

'.'ullVvlO

2Ü07/2020

•|3.0í-;-.’:u

loi n iX''70GO

lijin basuno Codiuor/.üár.-j

üO (SESSENTA UíAS

/

• U-6.Í

... l.,... ;l<.- .. .il ' õ*«.

iilL

í1

'.i

.£

II

ií!

mrO '

íiÍÈ.L

Att'í<<;dür 'iíiialijui.-i ras;ii.t tuiu;.;;; o [jfcsuiíto Oocaii.úiP.o m.-lo.

r-

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 27/05/2020 11:18

I ^ / SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dosarts. 113 e 114 da Lei 3.3S6de 11 de dezembro de 1931 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N”: 20201520886
razAo social

y

GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
INSCmçAo ESTADUAL

CNPJ

119.014.095 - BAIXADO

20.889.357/0001-80

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteripimente.

Emitida em 27/05/^Q2Q confQrmg Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão origina! de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoiia>Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIREU
CNPJ: 20.889.357/0001-80
Ressalvado o direito de a Fazenda National cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procajradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se â situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sodaís previstas
nas alíneas ’a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está conditíonada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou «httpV/wvw.pgfn.gov.br».
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:35 do dia 23/01_^Q20 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2020.
Código de controle da certidão: 18FA.B9E2.8777.S0DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Legislação

CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
ResuKado da Cortfirmação de Autenticidade da Certidão
CNPJ : 20.889.357/0001-80
Data da Emissão : 2Z10M2020
Hora da Emissão : 11:02:35
Código de Controle da Certidão : 18FA.B9E2.8777.50DD
Tipo da Certidão : Negativa
Certidão Negativa emitida em 23/01/2020, com validade atiJ^O/2020^ considerando prorrogação de sua
validade pela Portaria Conjunta
Edição 57, Seção 1, Página 33.

n“ 556/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020,

; Página Anterior

Canais
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.889.357/0001-80
Certidão n°: 15516252/^020
Expedição: 07/07/2020, às 11:41:21
Validade: 02/01/2021^- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que GPC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O n” 20.889.357/0001-80, 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 à 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 à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada era 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.

