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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃOPARA REALIZAR ADITIVO

Lauro de Freitas/BA, 06 de abril de 2018

À
Excelentissima Senhora
MOEMA GRAMACHO
Prefeita Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento
administrativo necessária à celebração de Termo Aditivo de Valor referente ao Contrato n° 130/2017, celebrado com o Instituto
Municipal de Administração - IMAP, nos termos da legislação em vigor.

OBJETO
Solicitação de termo aditivo valorno percentual de 25% do contrato n° 130/2017 celebrado entre o Municipio de Lauro de
Freitas e a empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - IMAP

,
referente a contratação de empresa para

disponibilizaçäo de solução tecnológica integrada, para atendimento da Lei de Licitações.

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃOICONTRATAÇÃODE SERVfÇO
A presente solicitação se mostra necessária para dar continuidade ao serviço de contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de publicações dos atos oficiais em jornais oficiais e em jornais impressos de grande circulação no
Estado da Bahia.
A publicação dos atos oficiais deriva de exigências contidas no principio da publicidade previsto na Constituição Federal,
especialmente em Leis Federais e Estaduais e visa cumprir determinações legais, quais sejam: Lei n° 8.666 de 21 de
Junho de 1993, Ad. 21. A fim de garantir acesso a informações, entre outras disposições legais, bem como dar à sociedade
o acesso às informações dos atos administrativos praticados pela Administração.
Sendo assim, considerando a indispensável necessidade do aditamento, considerando a ausência de saldo para adimplir o
contrato no tocante às publicações dos atos em Jarnais de Grande Circulação, as quais dependem totalmente da utilização
do serviço, bem como considerando a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.
Logo, se faz necessário o aditivo, sob pena de inviabilizar p execução de todos dos trabalhos realizados pela Administração
Pública Municipal.

Atenciosamente,

L is Maciel de Oliveira
Secret rio Municip Governo

AUTORIZO dar inicio ao processo administrativo para elaboração do
Termo Aditivo de Valor.

CUMPRA-SE, dando ciência.

Moema Gra ho
Prefeita ni pal



SOLICITAÇÄO DE DESPESA E CONTRATAÇÄO

Dados do Soidtante
Secretaria: SECRETARIA DE GOVERNO
Departamento:
Nome do Requisitante LUls MACIEL DE OLIVElRA
Cargo/Funçiio: Secretá Telefone: 71 - 3288-8686
Fonte de Recurso (Tesouro, convenio, etc.): ( x ) Tesou(

)
Conver(

)
Tesouro e convenio

( } Vinculc( } Outro:

Objeto a ser adquiridoou contratado

Aditivo de valor no percentual de 25% do Contrato n°130/2017, referente ao Serviço de disponibilizaçäo de tecnologia para atendimento da Lei Federal n° 8 666/93(LeideUcitações) e demais legislações correlatas, para a realização da edição, diagramação e publicação dos atos oficias do município de Lauro de Freitas.

Descrição da Despesa 50Mcitada

Unidade
Valor.Item Detalhamento de Valor TotalUnitárioMedidaSoluçãotecnológica que edite, diagrame e realize a publicação dos atos administrativos oficiais do Município de Lauro 2.05301

66,00 135.500,00de Freitas/BA, em jornal de grande circulação no Estado da Bahia, emxcoluna

TOTAL: 135.500,00
Justificativa

O serviço de pubbeação dos atos chuas esta senco prestado pelo hi,>;;lbTU MUNIQPAo DE AJMIN IRAÇÄU IMAF, por meio ou contrato na lìüj¿Cil. O seteracontrato prevé o serviço de publicação em Jornal de grande circulação, Diário da União e Diário Próprio do Município.Entretanto, conforme pode ser verificado por meio daplaniiha de medição dos serviços, após S meses de execuçäo do contrato, esgotou-se os quantitativos licitados para publicaçäo de atos em jamal de grande circulaçãonecessitando a realização de um aditamento. Ressalte-se que embora tenha sido previsto uma quantidade reFevante de centimetros para publicaçäo em outros veículos,diante da demanda do município, esse número se mostrou insuficiente, vide a quantidades de licitações em curso e outras que ainda väo ser iniciadas. De início do contrato(mês de novembro) até o mês de março, já foram iniciadas78 processos licitatórios (sem contar com os processos já em adamento), tendo sido publicados nesse período 44£(quatrocentos e quarenta e quatro) atos somente nos jornais de grande circulação, o que demonstra uma grande necessidade desta ferramenta.Considerando tratar-se de um serviço imprescindível para administraçäo municipal, bem como o seu caráter continuado, inclusive, considerando a exigência legal instituidanão só ria Lei de Licitações, mas na prôpria Constituição Federal que determina a ampla divulgação dos atos administrativos, torna-se imperativa a necessidade de realizaçãode um aditivo quantitativo no percentual de 25% e qualitativo, para que o município possa seguir com o serviço.
O aspecto quantitativo do aditivo está escorado na necessidade urgente de majorar a quantidade de centimetros destinados a publicação dos atos em tornal de grandecirculaçäo. Já o aspecto qualitativo, está caracterizado diante do fato de que o aditivo deverá ser revertido apenas para o item jornal de grande circulação, uma vez que osquantitativos previstos para os demais itens se mostram satisfatórios para suprir as necessidades do município, atè o fim da vigência do contrato.

Auxograma de Aprovaçëo:

Solicitante Secretário(a)Solicitado após observada a Legislação Publica e os procedimentos instituídos pela
De acordo com a solicitaçäo, autorizar os a autuaçäo deste processo eo seu
encaminhamento à Coordenaçäo i s para providências e tråmites
procedimentais.

Andre Mar .r Primo
oordenador E ecutiv

Luis aciel de Olivei a

Sec )'Lauro de Freitas/Ba, / Lauro de Freitas/Ba, / /
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TR' PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Governo do Municipio de Lauro de Freitas é o órgão responsável pela publicação
dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal. O serviço está sendo prestado pelo INSTITUTO
MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO- IMAP, por meio do contrato n° 130/2017.

O referido contrato prevê o serviço de publicação em Jornal de grande circulação, Diário da União e
Diário Próprio do Município.

Considerando a média de publicações efetivadas no exercício de 2017, foi realizada a licitação com
quantitativos que estimávamos serem suficiente para um ano de vigência do contrato, chegando a
dobrar a quantidade de centímetros X coluna previstos no contrato anterior (Contrato n°01/2014).

Entretanto, conforme pode ser verificado por meio da planilha de medição dos serviços, após 5
meses de execução do contrato, esgotou-se os quantitativos licitados para publicação de atos em
jornal de grande circulação necessitando a realização de um aditamento.

Ressalte-se que embora tenha sido previsto uma quantidade relevante de centímetros para
publicação em outros veículos, diante da demanda do município, esse número se mostrou
insuficiente, vide a quantidades de licitações em curso e outras que ainda vão ser iniciadas.

Do início do contrato (mês de novembro) até o mês de março, já foram iniciadas 78 processos
licitatórios (sem contar com os processos já em adamento), tendo sido publicados nesse período 444
(quatrocentos e quarenta e quatro) atos somente nos jornais de grande circulação, o que demonstra
uma grande necessidade desta ferramenta.

Considerando tratar-se de um serviço imprescindível para administração municipal, bem como o
seu caráter continuado, inclusive, considerando a exigência legal instituída não só na Lei de
Licitações, mas na própria Constituição Federal que determina a ampla divulgação dos atos
administrativos, torna-se imperativa a necessidade de realização de urn aditivo quantitativo no
percentual de 25% e qualitativo, para que o municípiopossa seguir com o serviço.

CCON DO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
O aspecto quantitativo do aditivo está escorado na necessidade urgente de majorar a quantidade de
centímetros destinados à publicação dos atos em jornal de grande circulação. Já o aspecto
qualitativo, está caracterizado diante do fato de que o aditivo deverá ser revertido apenas para o
item jornal de grande circulação, uma vez que os quantitativos previstos para os demais itens se
mostram satisfatórios para suprir as necessidades do município,até o fim da vigência do contrato.

Deve ser observado que não será necessária qualquer alteração dos valores unitários, que
permanecerão os mesmos daqueles já previstos no contrato. Muito menos, haverá qualquer
alteração no objeto do contrato transfigurando-o em algo de natureza ou propósito diverso daquele
que foi licitado.

Ademais, uma nova licitação imediatamente nesse momento para contratar mais espaço de
publicação em _jornal de grande circulação representaria um custo desnecessário para a
administração pública, que inclusive correria o risco de recair em uma contratação mais onerosa,
sem mencionar a necessidade imediata de contratação do espeço nos jornais de grande circulação.

Diante do exposto, demostrada a extrema urgência na realização de um aditamento ao contrato n°
130/2017 requer que seja deferido o pedido de aditamento para majorar o valor do contrato em 25%
e ainda que esse valor seja totalmente revertidos para o item 01 da planilha descritiva (publicação
em jornal de grande circulação).

Lauro de Freitas, 06 de abril de 2018.

And ' Marte Pri Autorizo o prosseguimento do
Mat: 0231 feito '

. termos acima
Fisca de Contra -

CONF 100
CGM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PROPOSTA PLANILHA DISCIMINATIVA APÓS ADITIVO

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIMINAÇAO DO UNID QUANT. UNITÁRIOSERVIÇO

Solução tecnológica que edite,
diagrame e realize a publicação
dos atos administrativos oficiais CM 6.053 R$ 66,00 R$399.500,0001
do Município de Lauro de X
Freitas/BA, em jornal de grande COL
circulação no Estado da Bahia.
Solução tecnológica que edite,
diagrame e realize a publicação
dos atos administrativos oficiais CM 3500 R$ 64,00 R$ 224.000,002 do Município de 1 auro de X
Freitas/BA, no Diário Oficial da COL
União - DOU, através da

Solução tecnológica que opere o
site institucional do Municipio 12

3
de Lauro de Freitas/BA, nos Mês R$ 45000,00 R$ 54.000 00termos da Lei n° 12.527/201 1,
onde estará hospedadoo Diário
Oficial do Município - DOM.

TOTAL R$ 677.500,00



PREFEITURAgUNICIPALDE LAURO DE FREITAS (Secretaria Municipal de Governo

MEDIÇÃ O DE SERVIÇOs PARCELA PERÍODO
NOTA FtSCAL

05/12 MARÇOI2018 55941LOCAL DE EXECUÇÃO SERViÇO EXECUTANTE
Contrato NumeroDisponibilização de serviços para

atendimento da Lei Federal N°8.GGG/93SECRETARIA DE GOVERNO
' INSTITUTO MUNICFPAL DE ADMtNISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP 130/2017

para edição, diagramação e publicaçäo dos
atos oficiais do Municipio

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. LICITADO QUANTIDADES EXECUTADAS PREÇO VALOR
NOPERiODO ACUM.ANT ACUM,ATUAL UNFTÀRIO TOTAL

Soluçäo tecnologica que edite, diagrame e realize a
publicação dos atos administrativos oficiais do Municipio

em x coluna 4000 798 3086 114 R$ 66,00 R$ 52.668,00
de Lauro de Freitas/BA, ern jornal de grande circulaçäo
no estado da Bahia.

01

Soluçäo tecnologica que edite, diagrame e realize a
publicação dos atos administrâtivos oficiais do Municipio cm x coluna 3500 336 895 2269de Lauro de Freitas/BA, no Diario Oficial da Uniäo - DOU,

02 atraves da impresnsa nacional.
RS $4,00 R$ 21.504,00

Solução tecnologica que edite. diagrame e realize a MÉS 12 1 4 7publicação dos atos administrativos oficiais do Municipio
03 de Lauro de Freitas/BA. no Diario Oficial do Municipio.

R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
TOTAL R$ 78,672,00

DESCRIÇÄO MEDIÇÄO
DESCONTOS :

1 4RISENTEMED:ÇAO
CUM ANTERIOR R$ 262.912.00 2- REAJUSTE

PRESENTE MEDIÇAO R$ 78.672,00
ACUM. ATUAL R$184.240,00 4 osacostos

VALOR TOTAL INICIAL SALDO ATUAL FOTAL MEDIÇÂO
542.000,00 R$ 184.240,00

R$ 78.672,00

AND MARTE PR
Mat icula 702 -7

Coordenad r Executivo - GOV



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREOÂO PRESENCIAL- N°032/2017

PROCESSOADMINISTRATIVO - N° 12905/2017

CONTRATO N° 130/2017

O MUNIClPIO DE LAURO DE FREÙAS pessoa juridica de direito pùblico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927,819/0001 40, com sede na Praça João Thiago dos Santos. N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante
denominado CONTRATANTEe de outro lado a empresa Instituto Municipal de Administração Pública - lMAP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.277.208/0001-76estabelecida na Av, Tancredo Neves, n° 2539, CEO

Salvador Shopping Torre Nova lorque SL 2001, Caminho das Árvores Salvador, Bahia, neste ato representada

pelo Sr. Rómulo Augusto Silva Santana, Brasileiro, Casado, Admimstrador, portador do Rg. N°
1 278.313

SSP.BA, CPF N° 180.230.295-68, doravantedenominada CONTRATADA,com base nos termos do Processo
Administrativo E* 12905/2017tem entre si justo e acordado a presente Contrato, observadas as cláusulas e

condições a segu r

CLÁUSULAPRIN.EIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
11 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÀO DE SERVlÇO REFERENTE À
DISPONIBILIZAÇÃODE TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA LEt FEDERAL N° 8.666/93 (LEl DE
LICITAÇÒES) E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS, PARA A REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO,
DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÄO DOS ATOS OFICIAS NO DIÀRio OFICIAL DO MUNICiPIO (DOM), EM
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÄO NO ESTADO DA BAHIA E NO DiÁRIO OFICIAL DA UNiÃO (DOU)
PARA ATENDERA DEMANDA DESTE MUNICiPIO,CONFORME TERMO DE REFERENCIAE PLANILHA
DESTE EDITAL. REQUISITADOPELA SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO

Passam a fazer parte integrantedeste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de
interesse da Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Administração - Processo
Administrativo - N° 12905/2017, com todas as instruçôes e documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos,
complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigandoas partes ao seu cumprimento
em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA,naquilo que não contrariar este
instrumento,

CLÀUSULASEGUNDA - DO VALOR
21 Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTEpagará à CONTRATADAno Valo: Global de
R$ 542,000,00 - (Quinhentos e quarenta e dois mil reais)

CONF ÍD0
CGM



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL - N" 032/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO -
N° 12905/2017

2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato. de acordo com a legislação em vigor;
2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluidas nos

preços propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLÀUSULATERCEîRA- DAS OBRIGAÇÖESDA CONTRATANTE
3.L Fiscalizar a execução do contrato;

3.2. Usar sempre que necessário o suporte de atendimento técnico que é oferecido pela contratada via
telefone e internet;

3.3. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la nos corretos atendimento
do suporte técnico;

3.4. Manter a proponente a salvo de quaisquer pleitos ou reivindicações de terceiros, de qualquer
natureza, que envolvam a utilização do software imprensa oficial eletrònica assumindo, por
conseguinte, todos os ônus e custos decorrentes de tais reivindicações:
3.5, Pagar as despesas inerentes ao contrato pontualmente:

3.6. Designar servidores municipais para interagir com a contratada e facilitar a execução do preseme

contrato, especialmente para fazer funcionar as soluções tecnológicas;
3.7. Efetuar o empenho, a liquidação eo pagamento das faturas apresentadaspela contratada na forma
e condiçòes estipuladas no contrato;

3.8. Pagar o valor das parcelas da prestação de serviço por estabelecimento bancário credenciado;
3,9. Encaminhar matérias e conteúdos para publicação em bom estado de legibilidade e dentro do

prazo estipulado no contrato;

3.10. Prestar esclarecimentos e informações que auxiliem no correto atendimento do contrato;
3.H. Cumprir os prazos de publicação definidos pela legislaçño vigente;
3.12. Fiscalizar a execução do presentecontrato, nos termos dos itens anteriores;

CLÀUSULAQUARTA- DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA
4.1. Promover a veiculação de atos administrativos no Diário Oficial do Municipio. em jornal de grande
circulação no Estado da Bahia e Diário Oficial da União em .ualquer dia (ùtii ou näo), nas quantidades e

datas solicitadas pela contratante:

! CONF 0
CG



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL - N°032/2017

PROCESSOADMINISTRATIVO - N°12905/2017
4.2. Ocupar, nas edições do veiculo de imprensa, espaço próprio para publicidade de matérias legais (editais,

avisos, etc);

4.3, Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas
na ficitaçâo.

4.4. Responsabilizar -se em caso de falha e/ou problemas com a impressão do material, comprometendo-se a

republicar todo o material prejudicado, sem ônus para contratante;
4.5. Responsabilizar-se pela reproduçãofief e absoluta do material enviadopara a publicação e divulgaçâo;
4.6. Efetuar as correções nas falhas detectadas pela contratante:
4.7. Garantir o funcionamentoininterrupto do sistema informatizado para operação e manutençäo do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Lauro de Freitas com funcionamento em ambiente web e certificaçäo digital
ICP-Brasil;

4.8. Entregar na data aprazada, o serviço de acordo com as especificações técnicas constante no edital de
licitação e no contrato;
4.9. Responder, por quaisquerdanos que venham a causar ao Município ou a terceiros, em função do objeto
do contrato firmado

4.10, Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações
assumidas sem qualquer änus para o contratante
4.11. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as ta×as e impostos que incidam ou venhama incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observare respeitar as

legislaçðes Federat estadual e municipal, relativas ao objeto do contrato,
4,12. Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execução dos serviços
objeto deste contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuiçôes,

indenizações, vale-refeição,vales-transportese outras que venhama ser criadas ou exigidas pelo govemo,
4.13, Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direçäo e máo-de-obra para execução
dos serviços.

4.14. Manter durante toda a vigência do contrato, disponibilidade de sistema na intemet com garantia de

entrega e recebimento de pacote com 99,99% (noventa e nove, vírgulanoventa e nove por centok Firewalt
Backup diário, manutenção 24 horas por dia, aphcaçáo de patches de segurança sobre vulnerabdidades já
detectadas nos pacotes de mercado e certificado SSL ICP Brasit
4.15. Disponibilizar Datacenter onde será feita a hospedagem do banco de dados e do sistema ora cotado,
informando nome, endereço e disponibilidade tecnológica do citado Datacenter de acordo com as

especificações exigidas no Termo de Referência.
4.16, É expressamente vedado ao contratado terceirizar a execução do objeto do contrato, bem como

subcontratar empresa para exercer os serviços contra+acos

CONF IDO
CGM
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL - N" D32/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N"12905/2017

CLÁUSULAQUINTA- FORMA DE PAGAMENTO
5.L O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço for

prestado, mediante a apresentaçäode Nota Fiscal/Fatura contendo o n? do CNPJ da empresa, n? da conta

bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, devidamenteatestada,
5.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos

restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
5,3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislaçâo vigente.
5.4. Nenhum pagamento será efetuadoà CONTRATADA, enquantopendente de liquidaçâo qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penandade ou inadimplência contratual sem que isso gere direito
a acréscimos de qualquernatureza,
5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscalifatura, ou dos documentos exigidos como

condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogaçâoautomática do prazo de vencimento
da obrigação do Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADAserão fixos e :rreajustáveis
durante a vigência do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

No caso da CONTRATADAdeixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente
comprovado, os pagamentos devidos ficarâo retidos até que a pendencia seja resolvida definitiva e

integralmente, sem prejuizo de quaisquer medidas punitivas, em consonância com a Lei N°8.666/93

CLÁUSULASEXTA - DA RUBRICAORÇAMENTÁRIA
S.t As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNIC PIO DE

LAURO DE FRE TAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

ššõãefäRiiku iäi ÃEbt õŸiäänö
tora ProgramalA no Elemento Despesa Fonte de Recurso

432ggQ 903999 019910

CLÁUSULASÉTIMA - TREINAMENTOE SUPORTE
7.L O vencedor deverá dispor de treinarnento, sem tustos adicionais para capacitar os tècnicos da

4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL - N°032/2017

PROCESSOADMINISTRATIVO - N°12905/2017
administração municipal para plena utilização do sistema, explorando como os aplicativos trabalham para
alcançar/potencianzar ao máximo as soluçðes fomecidas pelo sistema

7.2, A capacitação dos servidoresque irão operacionabzar o sistema poderá ser realizada de forma remota
(internet e/ou telefone), entretanto, caso seja necessário, o contratado deverá prestar o treinamento
presencial, em local designado pelo mumcipio.

. CLÁUSULAOITAVA - DO CONTRATO
Si O prazo de vigênciado contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57 da Lei n

8.666/93, desde que seja apresentada justificativa, por escrito, 102 (dècimo) dia útil antenor ao termo final do
prazo pactuado.

CLÁUSULANONA - DO REAJUSTE
9.L Os valores são fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULADÉCIMA - DA FUNDAMENTAÇÀO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de
interesse da Secretaria Municipal de Govemo e Secretaria Municipal de Administraçâo - Processo
Administrativo - N° 12905/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tudo
em conformidade com a Lei N° 8 666/93 e alterações, Lei Federal N° 10 520/02. Lei Complementar N° 123/06 e
Alterações e demais disposições contidas no Edital

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES E PENALIDADES

iti. Ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas. sem prejuízo das muitas
previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber
garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declaração falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto do Contrato;
c) Falhar ou fraudarna execução do Contrato
d) Comportar-se de modo inidôneo:

e) Cometer fraudefiscal
11.2. Pela inexecução parcial ou total das condições p etpadas, erro ou mora na execução dos serviços
garantida prévia e fundamentadadefesa, ficará a licitante s s seguintes sanções:

CONF RIDO
CGM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
. LAURO DE FREITAS

PREGÃO PRESENCIAL - N° 032/2017
PROCESSOADMINISTRATIVO - N°12905/2017

it2.t Advertencia,

11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitaçäo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de até 02 (dois) anos; e

11.2.4. Declaraçäo de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquantoperdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabihtação, perante a autoridadeque
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a PrefeituraMunicipal de Lauro de
Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior;

103. As sanções previstas nas alineas 11,2.1, 11,2 3 e 102.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do
subitem 11.1.2, facultada a defesa prévia do interessado. no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
ùteis a contar da comunicação formal

1L4. A sançäo estabelecida na alinea 11.2 4 é de competência exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a
reabilitaçâo ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
1L5, Na hipótese da aplicaçäo das penalidades previstas nas alineas 11.2,3 e 11.2,4, fica a licitante sujeita a
inativação de seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores- SICAF;
11.6. Caberá ao responsávelpela fiscalização, denunciar o não cumprimento das condições pactuadas, para
fins de adoção das penalidades previstasno Termo de Referëncia e no Editat

PARÃGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execuçâo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do Contrato,

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA -RECISÃO CONTRATUAL
12.1. A inadimpléncia parcial ou total por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condiçðes estabelecidas no
presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTEo direito de dá-lo por rescindido, mediante notificaçâo,
através de oficio, entregue diretamente ou por via postat com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTEdeclarar rescindido o presente CONTRATOnos termos desta clàusula e/ou aplicar as muitas
previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93:
12.2. O presente CONTRATOpoderá, airida, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da
Lei N° 8.666/93;

12.3. No caso de rescisão por razões de interesse púbh¢o a ÇONTRATANTEenviará à CONTRATADAaviso
prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL-N°032/2017

PROCESSOADMINISTRATIVO - N° 12905/2017
12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentementede aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nos casos previstos nos incisos IX, Xe XVII do Artigo 78 da Lei No g gggygg
12.5. Em qualquer caso de rescisão será observadoo Parágrafo Ùnico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93:
121 A CONTRATADAreconhece os direitos da Administraçâo, em caso de rescisäo administrativaprevista no
Art 77 da Lei N° 8,666/93,

PARÁGRAFO ÚNICO
O Contrato será rescindido de pleno direito independentementede interposição judicial ou extrajudicial para
apuraçào de responsabilidade civil, administrativae criminal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os serviços de acordocom as especificações estabelecidas no Contrato;
b) Falir ou dissolver-se

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA- FISCALIZAÇÃO
13.1. A CONTRATANTEfiscalizará como the aprouvere no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento
das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO,

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com
exclusão de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o
presente Contrato em 04 (quatro) vias. que lido e achado conformes é assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo identificadas

Lauro de Freitas, 08 de nweTbro de 2017 , 1 ,

COÑTRATANTE C'ONTRATADO
TES EMIJNHAS

NOME. NOME.

7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

TERMO DE APOSTILAMENTO n° 01/2018
DO CONTRATO N° 130/2017 ENTRE O
MUNICÍPIODE LAURO DE FREITAS EO
INSTITUTO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA-IMAP.

O MUNICÍPIODE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídicade direito público, inscrito noCNPJ sob o n°13.927.819/0001-40,com sede na praça João Thiago dos Santos, n°25, Centro,Lauro de Freitas- Bahia, doravante denominado CONTRATANTE,resolve modificar
unilateralmente o Contrato n° 130/2017, firmado com o INSTITUTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃOPÚBLICA- IMAP, inscrita no CNPJ sob o n°

05.277.208/0001-76,doravante denominado como CONTRATADO,nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, comas alterações introduzidasposteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSTILA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente Apostilamento tem como objetivo a modificação unilateral do contratoregistrado e publicado através do n° 130/2017 de 08 de novembro de 2017, por parte daAdministração,visando a alteração da CLÁUSULASEXTA, bem como da PLANILHADISCRIMINATIVA(ANEXO) que passam a vigorar com os seguintes termos:

CLÁUSULASEXTA - DA RÚBRICAORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento doMUNICIPIODE LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

SECRETARIAMUNICIPALDE GOVERNO
Elemento Fonte deUnidade Gestora Programa/Ação
Despesa Recurso

4325/2102 903999 0100000

PLANILHA DISCIMINATIVA

VitoR V öfITEM DESCRIMINAÇÃO DO
SEGOV UNID QUANT UNITÁRIO TOTALSERVIÇO

Solução tecnológica que R$
edite, diagrame e realize a 264.000,00
publicação dos atos CM 4000 R$ 66,00 R$264.000,00administrativos oficiais do X01 Município de Lauro de COL
Freitas/BA, em jornal de
grande circuhçäo no
Estado da Bahia.
Solução tecnológica que R$
edite, diagrame e realize a 224.000,00
publicação dos atos CM 3500 R$ 64,00 R$ 224.000,00administrativos oficiais do X

2 Município de Lauro de COL
Freitas/BA, no Diário

CON IDOOficial da União - DOU,
CGMatravés da Imprensa

Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

Solução tecnológica que Ã§
opere o site institucional do 54.000,00 12
Município de Lauro de Mês R$ R$ 54.000,00

3
Freitas/BA, nos termos da 45000,00
Lei n° 12.527/2011, onde
estará hospedado o Diário
Oficial do Municipio
DOM.

VALOR TOTAL R$ 542.000,00

CIÁUSULASEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contraton° 130/2017, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por
este Insttþmento.

Laur del reit 9, 20 de março de 2018.

Lui Ma Oliveira i on I rêncio
Secte rio . f ci al de overno ecretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Objeto:CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAIS OFICIAIS E EM JORNAIS IMPRESSOS
DE GRANDE CIRCULAÇÃONO ESTADO DA BAHIA E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS TEMPO
DIGITAIS.
Fundamentação de contrata: Aditivo de Valor do Termo do Contrato N° 130/2017

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Declaro que serei responsável pela fiscalização do contrato originado por este processo,
acompanhando sua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu
fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições legais que regulam a
matéria,

Unidade: Coordenação Executiva/SEGOV
Servidor Responsável: André Marter Primo
Matrícula: 70231
Telefone para contato: (71) 3288-8664/(71)999668691
E-mail: marteradv@gmail.com

Lauro de Freitas, 09 de abril de 2018.

André Marter Pri o

CON RIDO
CG



PMS - PrefeituraMunicipal do Salvador
Secretaria Municipalda Fazenda

Coordenadoriade Recuperaçãode Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 245067/001-94

CNPJ: 05277208/0001-76
Contribuinte: INSTITUTO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃOPÙBLICA

Endereço: Avenida Tancredo Neves, N°2539, CAMINHODAS ÁRVORES

Número da Certidão: 5.624.245
Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da

Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, §
3°, da Lei 7.186/06.

Total Total Total Total
Cotas Cotas Cotas Cotas

Exercicio Localização Tributo Tipo de Documento Documento Situseno a Vencer Atraso Residuo

Situação de Autos e Notificaçôes
Tipo Numero do DOC Programação Situação
Notificação Fiscal de Lançamento 2535/201 I 60764 PARCELAMENTO EFETIVADO

Contribuinte em situacilo regular no parcelamento de débitos do PPI/PAD.

CON RIDO
Emissão autorizada à l3:20:43 horas do dia 06/04/2018 OO
Válida até dia 06/05/2018
Código de controle da certidão: 435CAB1FO670784DS3E26258A16BASFA
A autenticidade desta certidao poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(http://www.setaz.salvador.ba.gov.br)
através do código de controle da certidão acima



COVERNO DO ESTADO DA BAlllA Ernissão: 02/04/2018 08:41

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20180776506

RAZÃO SOCIAL

INSTlTUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLlCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

134.622.101 - BAIXADO 05.277.208/0001-76

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/04/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADANAS lNSPETORIAS
FAZENDÁRIASOU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentaçäo conjunta do cartäo original de inscrição no CPF ou no CNPJ da CONF IDOSecretaria da Receita Federal do Ministèrio da Fazenda.

Página 1 de i RelCertidaoNegativa.rpt



02/04/2018

- , MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOSAOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UN1ÃO

Nome: INSTITUTOMUNICIPALDE ADMINISTRACAO PUBLICA
CNPJ:05.277.208/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, è certificado que

não constam pendênciasern seu nome, relativas a créditos tributários administradospela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõessociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidãoemitida gratuitamentecom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:39 do dia 02/04/2018<hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2018.
Código de controle da certidão: 372D.4C19.7CF3.E607
Qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.

O



15/03/2018 ÛÛ ÛÛÛÛÛ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

CERTIDÃON°: 002999962 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/scolabrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/03/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, portador do CNPJ: 05.277.208/0001-76,
estabelecida na AV. TANCREDO NEVES, 2539, EDF. CEO, TORRE NOVA YORK, SALA 2001, CAMINHO
DAS ÁRVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *******************************************************************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação
Judiciária).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissäo de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 15 de março de 2018.

002999962 CCOE Rf DO

PEDIDO N°:



02/04/2018 ,: Sistema de Emissão de Certidöes Negativas da 1a Região :.

N° 754192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CR1MINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e

e×ecuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da 1. Região, que

NADA CONSTA

contra INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA nem contra o CNP.1:

05.277.208/0001-76.

Observações:
a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão

somente processos e procedimentos de competência originária do Tribunal e que
estejam em tramitação, excluídos os processos em grau de recurso. Poderão,
também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais
investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal Regional
Federal da la Região (www.trf1.jus.br), informando-se o número de controle acima
descrito.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 02/04/2018 às 08:38 (hora e data de Brasília).

Última atualização dos bancos de dados: 02/04/2018, 08h38min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e-
Mail: secju@trf1.jus-br

CGM

http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidaoltrf1_emitecertidao.php 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.277.208/0001-76

Certidäo n°: 147021932/2018
Expedição: 02/04/2018, às 08:39:57
Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

05.277.208/0001-76, 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 säo 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 aceitaçäo 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 Justiga do Trabalho quanto às 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.

CON RIDO
CGM



17/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

IMPRIMIR VOLTAR

CAIX A
CAIXA ECONÓMîCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

IRSCriÇãO: 05277208/0001-76
Razäo Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Nome Fantasia:IMAP
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 T NY SL 2001 A 2008 / CAMINHO DAS

ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

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 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 o FGTS.

Validade: 03/04/2018 a 02/05/2018

Certificação Número: 2018040312373231427168

Informaçãoobtida em 17/04/2018, às 09:24:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0

3ttps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp 1/1



PREFEITURAMUNIC1PAL DE LAURO DE FREITAS
as9 ESTADO BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PROCESSO PROCESSO NU O7301 de 2018 FOLHA N

DA: Superintendência de Orçamento/SEFAZ

PARA: Secretaria De Governo

Em resposta ao PROCESSO ADMINISTRATIVO no, 07301/ 2018
,

temos a

Informar que possui SALDO ORÇAMENTÁRIOsuficiente para contratação do objeto solicitado,

Informamos ainda a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIApara e×ecução dos serviços:

02.0400.2102.33903900.00

Solicitamos assinatura do ordenador da despesa na declaração de existência de recursos,após encaminhar para a

Controladoria - Coordenação de Normas e Procedimentos.

Sem mais, para o momento, desde já agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CAIO MARO.UES

Matricula 66.549
Superintendente de Orçamento - SEFAZ

CON RIDO
CG



' ESTADO DA BAHIA
WW PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

'- yp PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRo Solicitação/ Reserva de Dotação
Lauro de Freitas - BA ABRIL/2018
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

SOLICITANTE Situaçäo: Em Análise

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SD N°: 153 / 2018

Responsável: CELENE DINIZ MARQUES ROCHA Data: 17/04/2018

Cadastrado por: Cristiane Santos Reservado: 135.500,00

Aprovado por: Processo: 07301/2018

Ped. Compra: Não Reg. de Preço: Não

- CLASSIFICAÇÃO ------------

Orgäo:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unid. Orçamentária: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funçäo: 04 Administração
SubFunção: 131 Comunicaçâo Social

Programa: 0001 GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICLPATIVA,EFICIENTE E TRANSPARENTE

Ação: 2102 SERVlÇO DE COMUNICAÇÃO LEGAL DA PREFEITURA MUNIC.DE LAURO DE FREITAS

Natureza de Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento:
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Objeto: Aditivo

Justificativa: Aditivo de valor do contrato 130/2017.

Produto/Serviço Und. Qtd, Estimado Total

15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURID1CA UND 1,00 135.500,00 135 500,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
Valor Reservado: 135.500,00

CELENE DI MARQU R CHA
COORDENADORA DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

ORÇAMENTARIA Mat.46435

Essa despesa foi devidamente reservada Autorizo a solicitação da despesa

Solicitada: 17/04/2018

CON RiBC
CG
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geir PREFEITURA MUNICIPALDE LAURO DE FREITAS

.U.
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEO,UAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE

COMPATIBILIDADECOM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Na qualidade de ordenador de despesas do (a) UR, declaro que a despesas prevista está adequada à Lei n°8.666/93, portanto incluída no Plano

Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA,

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nu 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos

artigos 16°
e

17°. O impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os dois exercícios subsequentes (se o impacto ultrapasssar dois exercícios

subsequentes deverá ser observado todos os aspectos relativos às despesas de duração continuada)

Informamos que a despesa prevista se refere à despesa com aditivo de valor do contrato 130/2017 cujo valor do impacto no exercício vigente é de

R$ 135.500,00 conforme classificação orçamentária e financeira na tabala abaixo.

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para empenho da despesa prevista, considerando o comprometimento do saldo

apresentado com as outras despesas já existentes e novos processos em andamento.

Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultra passarem o exercício vigente serão incluÂlos nos valores das despesas

do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercÍcio subsequente.

Unidade Unidade Orç. Função
Funç o

Prograrna Ação
Itateurezaada valor Anual Ord nd

5ECR ARRIADE
02 04 04 131 0001 2102 33903900 00 135.500,00 Lui i ID a

Lauro de Freitas/Ba, 17 de Abril de 2018

CONF IDO
CGM



Quarta4eira .
Diário Oficial do

gggggy Lauro de Freitas MUNICIPIO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEGOV N°01, DE 17 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de Gestor de Compras e

Contratos da Secretaria Municipal de Governo,na

forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAI, DE I-AURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. !". - Nomcar o servidor Andrè Marter Primo, Matrícula n° 70231-7, CPF n°

007.678.735-48, como Gestor de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrario.

Lauro de Freitas, 17 de maio de 2017.

Luis Maciel de Oliveira
Secretário Municípal de Governo

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CON RIDO
CG

CERTIFICAÇÃODIGITAL: SVCGLIRWHFBHOCC9WXGNIA

Esta edição encontra-seno site; wwwjaurodefreitas.ba.io.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUÑTO UN10ÃÒÈ PRÖÒ.ÃDM Ñ•
REQU1SITANTE

Aditivo de valor ao 07301/2018
contrato n. 13012017 Secretaria Municipal

de Governo -

SEGOV

Valor est mado R$ 135.500,00
Objeto Serviço de Publicação dos atos oficiais

Trata-se de aditivo de valor, no percentual de 25%, ao contrato n. 130/2017
firmado com o IMAP - Instituto Municipal de Administração, visando a prestação do
serviço de publicação de atos oficiais do Município de Lauro de Freitas.

Acostados os documentos instrutórios, destaca-se: SDC - Solicitação de
Despesa e Contratação (fl. 03), Justificativa (fls. 03/04), Planilha discriminativa (fl. 05)
Planilha de medição (fl. 06), Contrato e respectivo termo de apostilamento(fls. 07/15),
Declaração de Fiscalização do Contrato (fl. 16), Certidões que atestam a regularidade
fiscal e trabalhista da contratada (fls. 17/23), Dotação orçamentária, nota de reserva
e declaração de existência de recursos (fls. 24/26).

Vieram os autos conclusos para análise.

DA ANÁÙSE

Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer abrange tão somente
os aspectos estritamente formais do pedido, atinentes à instrução processual, e possui
caráter meramente opinativo.

Compulsados os autos, verifica-se a regularidade formal da presente
solicitação, visto que o processo se encontra devidamente autuado, enumerado,
fundamentado e instruido.

Ademais, certifica-se que foram acostados os documentos cabíveis exigidos
na Instrução Normativa,referente a aditivos contratuais, publicada no Diário Oficial do
Município.

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3 Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1



CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

CONCLUSÃO

Face o exposto, conclui-se pela CONFORMIDADEPROCESSUAL da
presente solicitação.

Encaminhem-seos autos à PGM - Procuradoria Geral do Municipio para

análise jurídica e elaboraçäodo Termo Aditivo de valor, se for o caso.

Em 18 de abril de 2018.

Larissa Lôbo Ramos
Assessora Especial
Coordenação de Normas e Procedimentos
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
Matrícula 68894

Ciente.
Proceda-se o solici do.
Lauro de Freitas/B

,
18 de abril de 2018.

Ápio Vi agr ' Nascimento
Controlad G Município

Matrícu a 66536

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3 Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

2



' MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 07301/2018.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Governo.

ASSUNTO: Aditivo de Valor.

PARECER JURÍDICO

EMENTA: CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO

DE VALOR. ART. 65 DA LEI FEDERAL N°

8.666/1993. CONSULTA FORMAL. POSSIBILIDADE

COM RECOMENDAÇÃO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Governo acerca da

possibilidade de alterações quantitativas (aditivo de 25%) e qualitativas do contrato

administrativo n° 130/2017, celebrado entre o Município e INSTITUTO MUNICIPAL DE

AD M I N I ST RAÇ ÃO - I M AP. tendo por objeto a "disponibilização de tecnologia par

atendimento da Lei Federal n" 8.666/93 (Lei de Licitações) e demais legislações correlatus,

para a realização da edição, diagramação e publicação doa atos oficiais no Diário Oficial do

Município (DOM), em jornal de grande circulação no Estado da Bahia e no Diário Oficial

da União (DOU, par atender a demanda deste município [ .. ".

Em apertada síntese, o Secretário Municipal de Governo justifica seu pedido

alegando que ¶...| conforme pode ser verificado por meio de planilha de medição de

serviços, após 5 meses de execuçño do contrato, esgotou-se os quantitativoslicitados para

publicação de atos em jornal de grande circulação necessitando um aditamento" e que

Página 1 de 6

Rua Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres ßusiness,
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' MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

" ...| embora tenha sido previsto uma quantidade relevante de centímetros para

pul>Iicaçño em outros veículos,diante da demanda do município, esse número se mostrou

insuficiente, vide a quantidade de licitações em curso e outras que ainda vão ser

iniciadas". bem como que "o aspecto quantitativodo aditivo está escorado na necessidade

urgente de majorar a quantidade de centímetros destinados à publicação dos atos em

jornal de grande circulação. Já o aspecto qualitativo,está caracterizado diante do fato de

que o aditivo deverá ser revertido apenas para o item jornal de grande circulação, uma

vez que os quantitativosprevistos para os demais itens se mostram satisfatórios para

suprir as necessidades do município, até a vigência do contrato". e que "não será

necessária qualquer alteração dos valores unitários, que permanecerño os mesmos

daqueles previstos no contrato. Muito menos, haverá qualquer alteração no objeto do

contrato transfigurando-oem algo de natureza ou propósito diverso daquele que foi

licitado" (As. 04/05).

Com eleito. vislumbro nos autos que o requerente colaciona para instruir o seu

pedido. entre outros, os seguintes documentos: 1) solicitação de autorização para realizar

aditivo de valor assinado pelo Secretário Municipal de Governo e pela Prefeita Municipal (fl.

01): 2) SDC assinado pelo Secretário Municipal de Governo e pelo Coordenador Executivo da

pasta (fl. 02); 3) justificativaassinada pelo Secretário Municipal de Governo e pelo Fiscal de

Contratos (fls. 03/04): 4) planilha discriminativa após aditivo (fl. 05); 5) planilha de medição

dos serviços assinada pelo fiscal do contrato (fL 06); 6) cópia do contrato n° 130/2017 e termo

de apostilamento n° 01/20l8 (fls. 07/15); 7) declaração de tiscalização do contrato (fl. 16); 8)

certidòes: a) Fazenda Municipal (fl. 17), b) Fazenda Estadual (fl. 18), c) Fazenda Federal (n.

19). d) Trabalhista (fl. 22), e) FGTS (fL 23); 9) dotação orçamentária (fL 24): 10) solicitação /

reserva de dotação (fL 25); 11) declaração de existôncia de recursos; de adequação com a Lei

Orçamentária Anual e de Compatibilidade com o Plano Plurianual e com a LDO (fl. 26); 12)

relatorio n° 230/2018 da Controladoria Geral do Municípioconcluindo pela conformidade

processual (fls. 28/29).

É o breve relatório.

Página 2 de 6
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LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

H - FUNDAMENTAÇÃO

Antes de exarninar as questões fáticas e jurídicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente snanifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este

órgùo incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo

udentrar à conveniöncia e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do Município nem

analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifestações da Procuradoria Jurídica

Administrativa são de natureza meramente opinativa e, portanto, não vinculantes para o gestor

público, o qual pode, de forma justificada. adotar orientação contrária ou diversa daquela

emanuda da consultoria jurídica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigatória,

porém não vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a

Administração Pública na tomada das decisacs que atendam primordialmente a finalidade de

interesse público e a observância dos princípios expressos no caput do artigo 37 da

Constituição EederaL passa-se a expor o que se segue.

Nessa senda, irnportante asseverar que o contrato administrativo pode ser

alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que haja interesse da

Administração e para atender ao interesse público.

Para que as modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por

eserlo e previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato.

As alterações podem ser unilaterais quando feitas só pela Administração, ou por

acordo entre a Administração eo contratado. A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes

situações: a) alteração qualitativa,quando a Administração necessitar modificar o projeto ou

as especilicações para melhor adequação técnica aos seus objetivos: b) alteração

Página 3 de 6
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' MUNICÍPIODE

R LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

quantitativa.quando for necessária a modilcação do valor do contrato em razão de acréscimo

ou diminuiçño nos quantitativos do seu objeto.

Saliente-se que essas modificações estão restritas aos limites permitidos no art.

65. 41°. da l ei n° 8.666. de 1993, in verbis:

"Art. 61 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para

melhor adequação técnica aos seus objetivos:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrëncia

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limiles

permitidos por esta Lei;

I " O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, e, no caso particularde reforma de edificio ou de

equipamento. até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

GCfÑSCÍ¾OS .

Tecidas tais considerações, e trazendo-as para o caso sub examine, verifica-se

que a questño em análise se enquadra nas determinações contidas na Lei n° 8.666/1993.

Conforme se depreende da leitura dos documentos que instruem o presente

processo, a modificação do valor inicial atualizado do contrato está em sintonia com o art. 65,

§ 1". jn que não ultrapassa os 25% previstos na norma, sendo ainda necessária a modificação

do projeto / especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos,
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MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O professor RONNY CHARI ES LOPES DE TORRES nos informa que "sobre

os pressupostos necessárias para a incidência do dispositivo, com muita clareza, sintetiza

o Advogado da União Dr. André Jackson de Holanda Mauricio Júnior, na

Nota/CJ/MPS/N° 1.097/2006 [...]: Da leitura do art. 65, I, a, da Lei n°. 8.666/93, extrai-se

que é possível a alteração, de forma unilateral, pela Administração, do contrato

administrativo quando ocorrer modificação das especificações, no intuito de melhorar a

adequação técnica dos seus objetivos. Esse tipo de alteração contratual é chamado pela

doutrina de Modificações quantitativas,em contraposição às alterações previstas no art.

65, I, b, da Lei n°. 8.666/93, chamadas de Modificações quantitativas [...] Nesse diapasão,

verifica-se que é possível proceder às Modificações Qualitativas quando a melhor

adequação técnica objetivadadecorre de circunstâncias contratuais inadequadas. Além

disso, é necessária que essas circunstâncias contratuais inadequadas sejam

supervenientes à contratação, ou até mesmo preexistentes, desde que sejam

desconhecidas dos interessados" se enquadrando a situação ora apresentada ao quanto

narrado pelo ilustre professor, permitindo, portanto o seu deferimento.

Além disso, o processo foi devidamente instruído seguindo as orientações do

Tribunal de Contas da União. já que no presente procedimento administrativo consta

adequadamente consignada a motivação das alterações tidas por necessárias e restou

caracterizada a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos

ensejadores das alterações.

Noutra senda, RECOMENDO, ainda assim, que a Secretaria solicitante em

futuras contratações obtenha junto ãs demais secretarias uma estimativa mais precisa de

atos a serem publicados em todos os meios possíveis (DOM, DOE, DOU, Jornal, etc), o

que evitarû eventuais prejuízos à Administracão Pública, bem assim o descumprimento

de procedimentos previstos nas legislacões correlatas. ,

El lARLES. Ronny. Leis de Licitações Públicas comentadas, 2009. La Edição, pág. 288. Editora Jus

POl)]V M.
Página 5 de 6

Rua Silvandir F. Chaves, 108, quadra K, lotes 03 e 04, Empresarial Torres Business,
3" Andar, Sala 323, Caji.



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ill - CONCLUSÃO

Em thee do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opino

pela legalidade das pretendidas alterações contratuais, tanto quantitativas, quanto qualitalivas.

nos exatos moldes formulados na solicitação inicial e com lastro na fimdamentação

apresentada, com a RECOMENDAÇÃOsupramencionada.

Por fim, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. fica

aprovada a minuta do termo aditivo apresentada, seguindo a sua folha devidamente

rubricada por este signatário.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicação Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Procurador Geral ou para seu substituto legal no caso de ausência do titular ou por meio

de delegação expressa, para deliberação sobre a matéria.

É o Parecer.

Lauro de Frei as (BA , 23 bril de 2018.

ndro S tana

Procurador o Município
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Comunicação lutema N° 06/2017- PGM

La no de Fetas, ^2 de jar a o de 2017

lustríssimo Senhor
Hertrique Tanajura
Subprocurador
Procuradona Gerd d Municipio
Lauro de reassu

Sr. Wüson Barbosa
Procurador Fiscaî

Proco adorce a ' b = 100

Assunto: INFORME

rezados Proo radores,

va ·

,

' e ;a,.ao , ,, op >ral verk soi tar a VS as que todo

e qualquer documento expedido pela Procuradoria Geral do Munnipto, para

secretarias e órgäos extemos, tenham assinatura conjunta do Procurador Geral e do

Pur & .e a e-LMiya , documento Pa a tânte ActlO QUE

ence es or cientos que reæs an de assinatura para C rdenação

E a pue%e negara de aem op eseguimento dos trâmites.

Aten osamente

¿' Kfvi Dia Barbosa Lopes
Pdocurador Geral do Município

Rytti andir F. Chaves,quadra 108k, Intes 03e 04. Einp



PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

Despacho - Gabinete - PGM.

N° Expediente:

Assunto:

Interessado:

Solicito à coordenação executiva que adote a seguinte providência:
Arquivar.
Despachar: Setor/órgão discrirninado abaixo para parecer e/ou providências.

CONSULTIVO JUDICIAL OUTROS
1 Adininistrativo/ 6 Sub - Procurador.

Licitações. 4 Trabalhista. 7 Procurador Fiscal.

2 MP/Secretarias. 8 Coord. Executiva.
3 Servidor. 5 Civil.

'

N Dep. Distribuição.
TO Balcão de Justiça.

Lauro de Freitas, I C / / .

v bias Barbosa Lopes
Prdcurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PRIMElRO ADITIVO N°038/2018 AO CONTRATO N° 130/2017

I'elo presente instrumento, fica aditado o contrato abaixo especificado. de acordo com as seguintes elnusulas c declarações:

CONTRATO ADITADO n". 130/2017: Contrataçño de serviço referente à disponibilização de tecnologia para atendimento
da lei federal if 8.666/93 (lei de licitações) e demais legislações correlatas. para a realização da edição. diagramação e

nihlicaçúo dos atos olleias no diário oficial do numicípio (l)OM). em jornal de grande circulação no Estado da Bahia e no

I)intio Oficial da l luiño (I)OU) para atender a demanda do município.

LK ITAÇÃO: l'RI GÀU I'Rl SENC1Al N"032/20\7
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07301/2018
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:02.0400.2102,33903900.00.

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público. com sede e foro na l>ruça

Joùo lhiago dos Santos s/n°. Centro. Lauro de Freitas/BA. inserito no CNPJ/MF ni 13.927.819/0001-40. neste ato

rcpresentado pebi sua Preleita Sta. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATA_DA¿ INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA - IMAP, inscrita no CNPJ/MF sob o

n° 05.277.208/0001-76. sediada na Avenida Tancredo Neves. n° 2539, CEO Torre Nova lorque. Sala 2001. Caminho das

Arwres CEl': 4l.820-020. Salvador BA. neste ato representado na forma dos seus Estatutos Sociais.

CLÁlSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO:
Adilito de taler no conirato originat no percentual de 25¾, acrescendo ao valor global de R$542.000,00 (quinhentos e

quarenta e dois mil reais), a quantia de R$135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais), passando a ser o

novo valor global de R$677.500,00 (seiseentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), bem como a modificaçño das

especificações dos itens para melhor adequaçño aos objetivos do Município nos termos do art. 65, I, ''a", "b"
, § 1" da

Lei n" 8.666/93, conforme dotaçào orçamentária supra e justilleativa técnica da Secretaria Municipal de Governo.

CLAESULA SEGUNDA - RATIFICAÇAO: Os Contratantes ratificam as demais cláusulas constantes do contrato ora

aditado.

ClÁUSUI A TERCEIRA: LEGISLACÃO PERTINENTE: I ste contrato é regido pela Lei n°. 8±66/93 e demais normas

de direito adnúnistrativo e civil pertinentes. Assim ajustados. 11rmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor. na

preença das testemunhas abaixo. clegendo o foro de Lauro de Ereitas para dirimir qualquer questno dele advinda.

Lauro de Freitas - HA, 23 de abril de 2018.
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