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SECRETARIA DE IWRAESTRUTURA

B
Rua inocence Antocao da Rocha n EL Ponbo Parada, Sannes F no - BA

Mt Card Moreaa Soc

Reken: i

Comitério de PortBo e AreirBrancakeuro de Freitas - BA,

Tendo ern v sta a necessidade de continuidade da prestação do serviço de

Arnpflação dos carrdténos de PortBio e Areia Branca, neste municipio, objeto do contrato M

039/2018 fruto do proceso Ucitatðrio ocorrido sob a modahdade de Tomada de Preço ni

005/2017 soReko a V. Sa, que rnan festede por escode, sobre a pomúbiGdade een prortogar o prno

em mais 06 meset como também rnanter as dernais condiç¾s e preços contratadet

Auto únior
Coord Dp Edf caç60s.

Cesar Au sto Sampa:o
e reMoa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

SOLICITACÄO DE TERMO ADITIVO

1 N" 033 Ano 2019 2 Data 25 07 2019 J Destmo Protocolo r amento, Propir

4 Umdade Requisitante 5.Assinatura

Seerotana Mur ipa de infraestrutura

a PE oo
6 NECESSIDADE : JUSTŒtCATIVA

N*

N°

N"

12 ITEM 13 COD
14 D SCRIMINAÇAO 00 PED DO 15 UN 16 VALORFS ESTIMADOS

D
17 FONTE 18 TOTAl

I in MK n" (J JO in ilar P

SALDO DO CONTRATO B"i 4

Antonivaldo Jonsor
E oordernd Â$e d Are
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A ProcuradariaGeral do Município - PROJUR

M.D. Kivio Dias Barbosa Lopess

\lotho: Pruirop.l do de pudo de cualqão.

Tomada de Preco: 005 UH

Contrato: 03W201N

Contratada: ( R( Rilab lN
1

ti)NN
I kti. \tt \\ \NI l lí N( ) E \lf lN

I

.\t NS

Carnprirnentando-os cordiahnente, vimos pdo preseme soßchar prorregação de

prazo do contrato de empreitada de n° 03¾018 que tem por objeto a execução dos

serviços de ampliaç¾e dos Cemitérios de Portão e Areia Branca, com a construeño de 01

Cemitério Vertical com 220 Löculos Mortuários e um Ossuñño com 005 L culos em

Portho e a construção de um Cemitério Vertical n a n

Ossuário com 200 Lóculos em Areia Branca.

O contrato de empæitada de nùtnero em epigrak Ib celebrado em 06 de abril de

2018, com o valor de R$ 42R-448,55(quatrocentos e vinte cito mit quatrocentos e

que o projeto existeate de instalação do necrochorume (Hquido humoroso proveniente

da decompo ção cadavérica) do estava em conánnidade com a kgislag a municipal

de saneamento básico. Sendo assim, tivemos que sol citar um parecer de um especialista
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planilha aprovada, o que sigadica vantagem para Adnlinistração Municipal, uma vez

que a abertura de novo proceso licitatório para a contratação dos referidos serviços

importaria além dos custos com o procedimento do certame, bem como a atualização da

planilha de preços unitários. Sendo assim, segue a p anilha de atuahaaçëo de preços

possibilitando a execuçãodo ob do comratado.

Anlunis aldo Rib o de Sain .lunior
Amasora Espec al < · & HD i et

CREA 05 1478440/D SUNFRA M I N i R \
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AMPLIAÇÄO DOS CF MITERIOS DE POR TAO E ARE1A BRANCA

N DO CONTRATO 039'2018
RDI 2713?. Indice de atualização 7,00

BASE SINAPI ABRIL/2D18 A JUNHOÑ019

6DIGO PREÇO UNIT
ITEM DISCRIMINAÇAO UND QUANT VALOR (RSI VALOR IRL

SINAPI (R GOM BDI

CEMtTERIO VERTICAL R$ 174 488,65 RS 186 70 de

t ADMINISTRAÇAu DA OBRA R$ 23 341 20 RS 24 a

2 SERVIÇOS PRELiMINARES 46 9 356 40 R3 10 i M

UNDAÇÄO R$ 27 481 08 Ni no 70

4 EPRUTURA Mi 00 $

NVA AÇOES PARA ½EEROCH I 41 '
3 4

RLVESUMENTO R$ 6 MG RS
'

4 M

OSSUARIO RS 58 626,38 R$ 62 730 23

SURVlÇOS PRELIMINARES R3 189 67 Hi
FUNDAÇÁO R$ 4332% RS 40 M

! MPU URA 45 20 09 45 :: L '4

REVESTMENT 45 2 RE ut

HMPEZA R$ Su O Mi

O LAJE NS 22 067.26 85 2 + 17

MORO COM GRADIL H 8 489 % RS 4 (H I E

a.cmascrasas vansatssat ne sur.awa, la rao o see o

ADMINiSTRAÇAO DA OBRA 95 20 020 20 § De

SERVlÇO5 PRf t IMINARES RS li 788 57 R§ 4 e

FUNDAÇAO Ri 26 059 19 RS 'or U

i STRU IJÄA R$ ß4 66ß 16 R$ 90 M 33

tWSTALAÇÒf5 PARA NL CROCHORUMi RS 6 349( R) i

REVESTEMENT I 6 513 14 45 i n , ¾

OSSUARIO RS 43.938.40 RS 47 0 N 09

SERvlÇOS PREUMrNARES R§ 155 70 Ni ' of

TWNDAÇÀO Ni T271,9 R$ 70'01

LSTRUTURA R$ 34 586 11 95 37 0 14

10 REVESTiMENTO RI 1 1¾ II? RS 1 te
1* 09 EZA 94 52773 R§ o a

TOTAL R$ 428 448 55 R$ 458 4] M

O



4
'

w
s

7:
a

e

r

O



eene ensanoen
morameooooomd

enteo*0&¢GO4e
poeanomaanoop
oneonenomaneilL

IL RO 8

TAMPA (2x)

onomenos

naameamae*ea

aooomemoamese

CORTE AA
PLACA PERF RADA

A MGem DF SEINFRA- SecretariadaWraestrutura
LAURO DE FRElfAS DFPUS- Dep de Edik nos Publicas

CHRA: N°
H! N I AÇÃO

AMPLIAÇÃODO CEMITERIO VERT. DE AREIA BRANCA 01
PRalETO- Red a

PLANTA BAIXA E CORTES - FILTRO BIOLOGICO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

i Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A OlVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CROGEMONT CONSTRUCAO. MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI
CNPJ: 2L508.431/0001.33

Res voto o fin de a Eazenda Nylonal a rar e nserrivm ou squer civdas

bddelde su pensa o termo du art L de de aulutxo de 19 0

O
,

' v*

2 nn tam no tema acu una Ge azenthi Nauonal N dent nson

de ærnfica o da regtimdace ni al

Conforma disposto nos arls. 206 e 206 do CTAL este documedo tem m mesmos efeitos da certidão
negativa.

Certalau d3 lament um base n Portarsi anta RJ B PGFN E 1 TEL de NKU20¾

Coo et. CS7D.AFA5 5AE7 EB75
Quait u mura on erwnda invahdara eth Moumentu



Conn he de Autedekinde da caresto

açAo

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmaçao de Autent cidade da Certidao

CNPJ 1 4

Data da Fmissaa
Hora da Emissao
Codigo de Controle da Cert dão
Tipo da Certidao

O
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

nubcla pan x, efeit a tL irts 11 e '14 de: Lei 3 946 de 11 do «mbol de 1981 - Codo
Tribut.irlo do Estado da Bahia)

Ao r •

FNhdMO%140MINItt MtNiititt 141 Ithlwi

e
82 41RI 21 48411 111 n

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http www sofar ha gav br

ii i i



(,OV1 RNO DO I 51 \DO D i RAHI \
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Autenticidade da Certidao de Debitos Tributarios

C.enE 20191982555

Em noa pela Seuelana de Evenna de Estado da Baha para o ortnbu ato

R/74 14

(RUfd%IONICONMRif kO,%1tM ILM \UL%!O%T4GFMFIRill

V,5 CAOtShibw :hPa

12Lla237 I 11 40NA31 BWI

CERTlDÄO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N °918i99 EM 25/07/2019 VÁLIDAATE 23/09 2019

O



CERTIDÀO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CROGEMONT CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONTAGERS BIRELI
(MATRI E TILIUS} CNPJ: 21.50 3, 431/0001-33

Certid&o n*: 169966961/2019
Expedição: 28/03/2019, s 08:58:44
Validade: 23/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

O
CROGEMONT CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI

(MATRIZ E FILIAI S) , i
.

21 508.431/0001-33, NAO CONSTA

-r

O

INFORMAÇÄO IMPORTANTE
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CAIXÀ
Certificado de Regularidade
do EGI3 - CRI

Inscrição:
Razão Social
Endereço: a Mr

DA 00 - *D

A i ed no um d h Few o Art

na da encontr reçu r :Sto nie o

decoronte das ohnga emo o FLI

Validade:! \/07 019 DN 019

CertificaÇao Numero l 1105

ofer rna o obtida em 07 UNM 5

A utihzago deMe Cetificada para os Lns pn:vstos em I esui
codaarada a x afa «ën de autentodade no ste da Eaixa
www.caixa.gov.br
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Histórico do Empregador
O Histórico do Empregadorapresenta os registros dos CRF conce&dos rios últimos 24 meses, conforme Manua de

rientaçóes Regularidade do Empregador,

neerição: 21 508A31/0001-33
azão sociah CROGEMONTCONSTRUCAO MANUTENCAO E MONTAGENSBREU ME

Data de Data de Valuindo Numero do CRFEmissao/Leitura



URth 09 VA¾dadB Num0tO d
asãotLeitura

0/t1/2017 20/11/2017a 19/12/2017 2017112009235409392207

1/11/2017 01/11/2017a 30/1 12017 2017110106575011091505

Vehar
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nandeCERTIDA NEGKTIVA DI i)EBilOSFW( Als hup 2Dl ¥> BN Siser.wewcemdao impiewaophp'te J \
i

ESTAix)DA BAlllA
PRE! ETTERA Vil NICIPAL DE NIMÕES Fil 110

( i RTIDÃONEGil I\3 I)L IÑBITÌb FIM AIS

CROGEMONT CONSTRUCAO,MANI ITN( AO E MOYlAGENS
( ontrihumte: EIRELI MF

RIAiNifENCl ANlt)NUiDARfuHA3 PflNTOPARAIM
Endereço: SIMein El IK) BA ( I P 43.7tWMAN).

CNPJ/CPF: 21 508 0 1 000 1-33 luscrição Econômica: 00 I N I 2

Data da ernssão li7 20 lu l lora da enussüo 12 36 1 i Vahdade I
S GW20 19

ER! HR A MOS que ate a data e hora em epigraic. não consta, nas baws müssmanzadio e

mtegradas ao sistema de processamento de dados da CND da Secretarm Mumapal de Farenda.
pendenaa nacaL em nome do Contribumte anma mdicado, conforme disposinto legal Art 204

do INean 3 eBidaie:MumapidS452012

I JCJ FC 3dO O Šlftilu de 3 SCCICidfl3 Mülld(XIÍ | 37 Add de $101Õ05 IlËDO C\lgU COÙE3DÇd ÔC

quamquer debitos referentes a recolhunentos que nào tenham sido eteluados e yuc senham a ser

apurados pela Secretaria Municipal de I azenda, obwrvado o povo decadenaal ou prescrimonal
conforme perrogataa icyal preista no artigo 395 parapaÛ 3" Ja i el Mumapal n SM 2Hi

A autentladade desta Ferndão descra ser confirmada s ta intemet no endereço

http sefar sinux:sn1ho ha gav br

Chave de tahdação da cerndna 20190011321

AICDÇÀO QURÌ UCf fû¾llfa 00 CH3CDdd Blk3ÌldSf3 UNIC AOCURICillU



R.a i Ulad do
MU - , Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PUR I iki t t.tPHI \ 094 01 2N 01 \60410 01 2nlN

\lto , ,: Peron MPR1 i
in de il de i e iero de 0

ititiao.inioita se psula.io deseineha a inidade, a

A PREFETTA DO MUM€ÊPIO Di 1 0 lai Di I REII :

Akia. no uso de suas atribuiçñes legais,

Ri Mil \L

Art. V Akera os incises I e ¾ de artigp 1" da PORTARIA GAPRE n* 16 de 02

de Fevereiro de 2018, que passam a vigomrcom a seguinte redaç¾a:

"Art ?
I Da ( ovalenaçãode Infrastrutura
e [.tdel l

siin Pau 4,9 .,aria i
.i ui Matisul.i Do"Paa

11 n

hl
I t

i n n n. O

Ut 2" u PoMila van na dat k sua publit.tsa, u wg.vi.lo

\luema hh Pawns (,ram ha

RId.isTRI MfN Hi1 0 i si.

Lula Maciel de Oliveira
Seemtårio Municiµl de Govemo
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

O LAURO DE FREITAS

Mil\MitMl\f Wi\ ut al 04ld si Il\lHRfil4 201%

luli.leamina li.i hairsi pie muna
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IM) fil I \I R TW THE11\

REMil \ l.

GL 1" N..m .a \N I )\I\ \I In Hi llU) Ï½ \llN

D epons e , i
s pela xon i I i min Li se a

ALDAIRA ANGÉUCA OLWEERA D NASCTMENTO maan a a*6 4tKLA

Art 7 Esta parkera entra em vigor na data de sopublicação,
\rt T Re pui .pu Des em muur in

Vidigal Galvän Cafereiro Nuo

Secretário (maniapal de Inkastrutura

RILDIRisi i Pt hl Hit tal

inaRuidi(flnena

CEH ilHr A = [IIRTAL ACEnl GiovlexG:U-61SOPPO

ble e ,au eri onka-se nu vw aredefre·tas be i > org W em sermoor certfa ado ULP-BRASIL
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

O

Amt, de Lkita ina Num 00 0

PRT TEIT RA 40NICIPAL DE LAlú¾ REfiA"
NPJN 13%;fifD C!-4

MADA 00 PHE 5 017

1 Dit

i r

GER TIFICAçAO DIGITAL HLMOATGWPAFO+WFTLROJW

Es a e&çAn encontrade no site. www lauradekettas ta ao org t= em sovicos certi cado CP-BRASIL



Lauro de Freitas MUNI 1

O

her, 00 0

PRfik LRA MON) PAL Of LAURO DF FRElIAN
CNPJ N ) 927.819:00FJ1 40

AVIMJ CE Ht M iOGAÇA MADA Di l'RI OS - N MS 0 ?

ll (B 1¡.; ry

CERTincAÇAO DIGlTAL TEZOOL lE TGOWEF4mTLAYO
Esta ecção encontra-se no wie www tautodefreitas ba o orp ty ern serwcar cert cado PC BRASIL
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ITURA MUNK IPAL DE LAURO DL PREliA
CNPJN 13927119/0001-40

TOVADA Of PRE
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Esla ecGao encortra-se no sde www laurodefotas.ba to org br ein servMor certificado ICP-SHASIL



PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
u o
yo TOMADA DE PREÇOS-N°005/2017

ROCESSO ADMINISTRATIVO -- N" 16681/2017

soolgør Bio j CONTRATON°039/2018

O 31LNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. peuoa p:rka de direito publico interno. Corr: sede e fore ta

Praça Jo3e I lago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitasi Bahia, mscrita no CNPJ/MF sob o N° 13.95 819 000L

nem a:e -epresentede pelo Sret Prefetta Meema Isabel Passos Grarnacho, dorasante denominada

CONTRATARTE. e a emprem CROGEMONT CONSTRUÇÂO. MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELL

4tE msera no CNP)/MF, sob a N°2LS08.43l/0001-33. sediada na Rua Inocencio Antônio da Rocha, r 382, Purin

Parah CF a :

~00-000, knoes Filho BA. neste ato reoresentado na forma dos seus estatutes soaa doravarie

der au CailRATAD pe-ante as restemans abaixo :ltmadas, celebram a presente tu e ir:e a

huru e conda;nes a seguir enunciadas

& L4t M LA PRINTEIRA OBJETO:

LO. O presente Centrato. resultante da' , nos termos do Processo Administrativu

V 1668L20F, tem po o eu à Contratacto de Empresa Especializada para Executar os Sersicos de Ampliata

dos Lemnerna de Portna e Areia Branca, com a Constraição de 01 tum) Cemitério Vertical com 220 (duzentos e

vinlei Loculos Mortuèrios e um Ossuário com 105 (cento e cinco) Láculos em Portio en Construçaode 01 (ump

Cernitérre Vertical com 200 iduzentos) L4culos Mortuários e um Ossuário com 200 (duzentos) Loculos em Arria

Brunen, no Município de Lauro de Freitas/Bahia, conforme Planiihas. Projetos, Memorial Descritivo, Termo de

Referencia, em CD anexo neste Edital Regulsitadopela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

66 93 en que as supressðes poderão exceder este percentual, case hap acordo entre as urtes cortann

e s Pro

seu nitu con ac cuent pa-te o Fdital de Tomada de Prepa V 00920F

CLÁLNL LA SEGLNDA - PRAZO:

23. O prue de vig4aels contratuatseráde 08 (oho) meses, após a assinatura do contrain,

22, O prno máximo para execuç$o das obras e servigas objeto do presente seri de 08 (ofte) meSSS, OWlBdC 8 ptflir da

data emissie da ordem de serviêos,

flÂ\ RLA IERCEIRA - REGIME DE F31PRElfADA E RFATENERA( 0;

XL O ogato do pmsente Contrato será executada sob regime de empreitada por preço global, conforme previsto na

Plan ha Omanothria apresentada pak CONTRATADA, em sua Proposta de Preens.

7



. PREFEITURA MUNICIPALDE

o LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇOS - N" 005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO -- N°16681/2017

1.2. Os serv40s scr3e pagm mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e berudas proamen

pela CONTkATAN I E, através da medição de Serviços Executados

LL41ELLAUt AR14-\ ALORDOCONTRATORECURM)S:

4.1, Tim om para cae Ao do ob)cto deste contrato é esumado em RS428.448,55 (Quatrocentos e sinte e oito ml

quatrocentos e quarenta e oito remis e cinquenta e cinco centavosk

contado a parúr da data errússão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos do att U, §§ Pe 2° da Let

8 66693

41 As despesas para pagamento desta Contmo correrio por conia das reentsas consignados asemeno Me er

para e presente exerclelo, confama rubrico

SECRETARIA MUNICIPAL DE INERAESTRUTL:RA

| Unidade Programa/Agno Elemento Despesa Fonte de Recurso
Orçamentária

0800 3421 1146 41905100 00

CLÁCSL LA 91 I%TA - MEDIÇÔES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.0 O pagamento sere telto através de mediçoes mensais, conferrne cronograma ilsico-financeuw

$1 O prazo para pagamemo serà de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentaçña da Nota F:scafFatara,

acompanhada dos demas documentos comprobatorios do cumpnmento das obrigaçðes da Contratada

$3.1. Ao na, de cada etapa da execuçRo contratual, conforme previsto no Cronograma Fistco nanceiro, a Contatua

apresentara a raedt tio prév a dos serviços executados no periodo, através de plumlba e memona de edeulo detalhada

53.2. L na empa serA considerada efetivamente concluida quando os serviços prevalos pra aguda empi ne

toregra an.cire, esuverem execo:ados em sua leiandade

53.1 Se a amada . er a a antar a execu no dos serviços. ex cela ao à prevaio ongmal coran:e no Grox;:a a

Hsico-Fnancewe podera apresentar a medi no previa correspondente, ficando a cargo da entratante aprovar a

quitaçAo anteapada de valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execuyno dos serviços entendidm

como cut icos

AA A Contratada também apresumará a ada inedigio, as documentos comprobatóriosda pmeediacia lep1 das

produtos a abproddes f§arestais ad ados naquia oesps da noenç$ocontratual, quando for o cma

5.5. A Coluratante tere o prazo de 02 (dois) dias ùteis, contados a punir da data da apresentasau da n ed(ção, parp



PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇOS- N°005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 16681/2017

apmr ou rémitar, no We o em parta, a mediçEo prkvia reistada pek Contmada, bem orno pm avallar a

conkmidade dos serviços executados, inelmive quanto à obrigagiode ut0kaç$o de produtos a subprodutos Sorestais
de m vada puedencW legat

5.á No caso de etacas não conduidas. sem prejuízo das penalidades cabiveis, serão pagos apenas os seniços
e:etoa este exe. UtacoL devendo a Contratada regulanur o cronograma na e:Apa subsequente

5." A acrovaçac Ca mediçßo préna apresentada pra Contratada não a exime de qualquer das responsab dade

cowawais nem mpnaa andtagno definkiva des serviços execunda

it. Após a apvaesos a Cotratado enthMNota FinnaWFatura no valor da modigno degnhive
da phaî¾a de mediêso de serviços e de memória de cálcu etalhadas

£9. O pggnmemsamene må eMuge após o *Wan" pdo a competente, da Nota OmaWFatura apresends
pela Commada, acompanhada dos damals documentos exig¼os mate.

5.10. a:ec a N¾a Fiscal Fatura ñca conoc:orado à senñeação da conform:dade da %uu
i ncalia:.a

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como As seguintes comprovaçðes, que

a) Do pagamento da remuneraçio e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdenea
Soc:a orrespondentes ao mes da última nota Escal ou fa:ara vencida, quamo aos empregados d:retamente encusace
à em.ução connamal nominalmente identincadom

b) Da -eg a dade Escat através das documentaçðes menoonada no artigo 29 da Lei n' 8.666. de M3 e

c) Do ou rynmenm Jas obrigaçocs trabalhistas, correspondemes à ùhtma nota tiscal ou fatura qac tenha sida paga peLi
Adnumba;§a

5.11. Heerco erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circrnstilac:a que
rope a e qu da>o da despen. o pagamento ficard pendente até que a Contratada providenciea edidas entaloras

5.12, Nesta hipotese, o prato para pagamento miciar-sed após a comprovaçño da regularva o da situavac. rk
acarretendo quakue' onus para a Contratante

5.13. Quando ao pagamento, será efetuada a retenção tributitria prevista na legislação aplictivel kJ

$.14, r'o ao imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza OSSQN I, serà observade o disposto na LeCornple nentar n°
I 16, de 2003, e legislação mumdpal aplusvel A Contratame rigo se responsahduarà pm quakuedespeu go: senha a ser efetuada pela Contratada, que ponentura ano tenha sido acordada no comram

CLÄldCLA SFXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÄO·
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61 Para Garantia de fle e exato omnprimene de todas as obri;gaç4ee contratuais; a CONTRATADA terá que preme
arantia nos termos do §

\* do Art 56 da IA N* Sa666/93, no percentual de ikD % felaco nor enterde valor dede
I Î'3 i

.1 A CL;So er . ,,co sera atualada mor:anamente Cauçao em inuis da D:Vida Pa eguro Gari:a
ança Bar.car a, W rende:20 Jos ou corre de monetiria, ressabado as direitos merentes a a popna To a

depositacos.

6.3. A CONTRATANlE poderá descontar do valor da Garantia Contratual a importlincia que a qualquer título lhe for
des ida pe!a CONTRATADA,

u A am de Omntia de fie3 onmprimenWdasdMgag as cogimmis seri desoMda A NTRATADA a a
lavorsk Tennode herramento das ahdypedes R

CLÁUSULA 8ÉTIMA - RESPONSABIMDADE DA CONTRATADA:

XL O CONTRATADO, obriggassa a fornecer min-de.obra, matadels, eq¾ipamentaa, Arra:nams e ::erslo

".L Re s:rr ene entrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTAÇÅO DE
RESPONSABIL!DADE I ECNICA (ART) correspondente, antes da em ssio da primeira fatura. A nwbservâne:a dem
exigência impleard em retenção do pagamento correspondente.

3. Obter ynto A Prefeaura Municipal. conforme o caso, o alvará de construçao e, se necessáric, o aivara de demo 148 ·

e dernais coc.rrenios e autor zaçðes exigise re orma da leg slaçAo apbcáre!

4, Corduzir os trabalhos corn estrita observancia As normas da legislação pertmente, cumpnndoas determmações dos
Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciphra

18, Awar, em relagga ao riatenal, para todas at dispos:cðes e espeedka/cs constantes no tiemonal Desco
Mao e Wu a

~ e. 5 mer premamente, por escrito. A CONTRATANTE, para andhse e aprovaçâo, quaisquer mudanças cs
metodos execonvos que tujam às especificaçoes do Memorial Descritivo.

".1 Refazer. As suas ewensat os trabalhos execumdos em desacordo wrn o estabelecido neste instrumemo e as
espeedcages ecostarnes ne Memortai Descrit:so e anexos deste. bem como subantuir aqueles realudos com matensa
de e tuosos ou er sa:e de construção
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7.8. Observar u diretrizes, erk rios e procedhnentos para a gestie dos residnas da construgo civu estabelecidos na

Resoluç$o n* JUL de 05/07/2002, do ComáihoNacional de Maio Arabiente - CONAMA,conformeadigo 4*, §#
26 e

3*, da inntvêsoNornaativa SLTl/MPOO na L de 19/092010, noa anguintes tennos:

a) O ge encamento dos residuos ongmários da contratação deverá obedecer às duetrizes tecocas e procedunenios &

Progran von C e de berenman ento de Reeduos da Construção Co ce do Pro eto de bereracrento de ker:

da CornewaaCis a apresemado ao orgão competente, conforme o caso,

bi %a woes a re gos 3°
e !0' da Resoluçao CONAMA n° 307, de 05 07 2002, a CON TRATADA detera

pros.ac a e a Jeuinação amblemalmente adequada das reuduos da construção civd origininos da con:Talagi..

bedeccedo no que souter, aos segu ntes procedimentos

b.1) iles Jaos - C use A freutizáveis ou reaciáveis como agregados) deverão ser reunhzados ou reer:lades na fema

de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de residuos da construçao civil, sendo dispostos de modo a permitir a

van WillacAr ou recedagem futura,

bl) Res duos - Classe B (recicláveis para outras desunações} deverão ser reutdizados, reciclados ou encanunhados a

A-eas de r-nenar-emo temporário, sendo dispostos de mouc a permitir a sua utilizaçâo ou reciclagem futura,

b.3) Residuos - I asse Cf para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaçocs cconernicamente váves

e er a a re genrecuperação dever3e ser c:naienados, transportados e destrad em a radale

com as no mas técmcas especificas,

b 4) Revduos - asse D pchgesos, conuunnados ou prepdiciais à saúdet deserno ser armazca os, ansporadm
reutinzados e desanados em eenfermidade com as normas tácmeas especif1cas.

c) En nenhume Mpótese o CONTRATADO poderà dispor as residuos originános da contrataçào aterros de residuos

dor, c Loes, Area de bota fora'
, encostas, corpos d Agua, lotes vagos e areas protegidas por Les bem coms era a:em

7.9. Obse er a sego:ñtes oretrizes de carater ambienlaE

a) Qua guer insta ação, equipamento ou processo, suundo em loca; ñxo, que libere ou c:ni:a :na:erta pra a a one.
Por ermado pomual ou fugitiva, utilizado na execuçBo comratun!, deverá respeitar os limites muimos de em ssão de

70 enin ado:idos ña Retiução CONAMA n 382, de 26 2 2006, e leg:slaç8e correlata, de awd c:a op :Ne e

o ::po de hmte,

b) Na ee; são artratual conforme o caso, a emisno de ruidos n&o poderà uhrapasse cs meem was crados

aceitáveis pe2a Norma NBR-lo.151 - Avaliação do Ruido em Areas Habitadas smando o conforto da comumdade, da

Assorak S ale -a de Normas iecmcas . ABNT. ou acue!«s estabelecidos na N3R-10 152 - e:s de Pe de o

corifono aust o. Ja Assecay&o Bruileita de Normas Técmcat - ABNT. nos te-mos da Reso usia EONAMA nu
Je 08 O 90 e !egislaçâo correlata.

M0s Responder por qualquer seidnis de Whdho a executao das serviços, por uso indevido de pandes regiuradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuna ou de força maior, por qualquer causa de de ipse,
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dandkação. Gefedos ou Encorreçoes dos serviços ou Jos bens da CONTRATANTE, de seus funconson ou at

teice ok ainda cue ocorridos em via pubben junto à obra

que se venlque no Mca dos serviços.

12 eer : : e recocae au míarmaç3] 50 cada rela CLNTRATA\TE au po: s:us prepos:A SEERLE

lhes e acessa, a quadouer tempo, ao local dos serviços, hem como uos documentcs relatmos à execução aa reforma.

UA Parata pr dorminngito da CONTRAIANTA qualquer ambama y ato estuda undo mecutado à aced

com a boa técnica ou que ponho em risco a segurmgada pessoas ou hans de torneiros.

7J4. Responsabi‡lizar-se pues encargos ydensitries, fisenis a camarciais remakastas da aanç$o do matraa

7,15. Responder pelo pagamento dos salonos devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos

-ego e seguros comra vuos de acidentes de trabalho e outras obngaçðes inerentes à necução dos servgos a

corvalados

" 16. Arcer con, lodos os mbutos incidemes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atavidade, devendo efetuar os

espectos cagonen:os na forma e aos prazos determmados por le:

1

17, Adotar as providêrciase precauçoes necessárins, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a

Frr de sue v3e vernam a ser canificadas as redes hidrossanitárias. elétncas e teldhnicas.

O TAS omover a gµarda, mmgangio e vigilinda de staterials, ferran entas, e tudo a que for necessáno a execução dos

serv dumme a vig;&ada da obra.

" 19 Manter seu pessoal de dameme identificado através de crachés, cotr fotografia recente, e provendo-os a

Equ ameñios de Proteção Individual - EPI3;

"
2 Va er s¢ìado jur:o à Adm:mstraÇAD. du"ante es turnos de Tracal m, Dreposto ca;M e ining des

compat \cs com os comproniinos assumidos;

7.21, Amprir; idém dos penutados Iggnik:Mgeness de Ambia fedemi, estadual a a:midpal, as normas de segurança da /

se emp-egados, quan:o à prevez;&o de ocèndios nas áreas ca Admm:strga

21 Prestar os serviços dentro dos partmetros e rounas estabelecidos, fornecende todos os catematt egerpamemos e

ment es e sµa,Diace. que dade e tecnologa adequadas, com a observância As recomendações acenas pe a boa

técmca, normas e legislação,



PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇOS- N"005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO -
N° 16681/2017

24. Realita:. conforme o caso, por meio de laboratonos previamente aprovados pela fiscalização e sob suas cunas, as

estes. :,m eumes e provas necessAnas ao controle de qualidade dos materiais. s:mços e equipamemos a se m

aptcados nos trabalhos centurme procedimento previsto no Memorial Descritivo specificação Teemea,

25 he r zar roe Uncada peia CO\TRATAN sob pena de sofrer a pena majo etabte a

contrato, as eventuais falhas na execuela dos serviços fora das seu especificaeoss;

716. Responder por qualquer prejalan ou danos musados diretananteà Adskahangte on a tercekoa, deconomes de

sua culpa ou dato an execupto do contrato, procedendo knadiatamente nas reparna ou indeniza¢ðes echtveis e

mm ado o nas decorrente;

2". ar o VTRATANTE, quaisquer fatos ou arennstâncias detectadas por 9cus empregados quando da

mtegridade o patrimonio pùhhco:

28. Pro ene:ar, conforme o caso, at Ugaçoes definiinas das unhdades orev:stas no pro era agua, es gas

energia e étiica, telefone, etc ), bem como agendar, junto aos órgios federais, estaduais e municipes e concessionárias

de sers o calcom v:stor as com vatas à obtenção de licenças e regulanzaçIo dos serv:ços e obras concluidos

(Habitene beença Ambiental de Operaçao, etcy

'.29. VL reste a :::ce a por qualquer forrna. rem mesmo parcialmente, as ohnga;M asunnda. om

subcontratar qualquer das crestaçðes a que esta obagada, exceto nas condições autorizadas no Proleto Básico ou neste30.aNL
pernb a unlzaçào de quaEquer trabalho do menor de dezesseis anos. exceto na condiçào de aprende para os

snatores de aca:or2e años. Dem perma:r a a: TaçAo 00 abdho de 'neno- de dero.to aos en f.raba :Une

perigoso ou msaluhre;

*3L tirer. eo penso de vigência da contrao :odas as condignes que emeprem a sua do :st e

qualfkado no certarie Udtamrio:

132. Fxnecer mensalmente, ou sempre que solicitados pcht CONTRATANTE, os comprovantes do cumptaieno das

obngaçoes prev:dencitHas, do Fundo de Garanna por Tempo de Serviço - FOTS. e do pr.gamento des adhr:os e

benem as aos empregados ut rados na execuçao dos sergas,

CL ALM LA OITAk A - OBRIGAÇÔES DA CONTRAT ANTE
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81 A - Jeração a con:Takt bem como a Faahzação da execuçëo à obra sera realizada pelo MUNŒÍP por
toerneos dergnados na forma do Art 67, da Lei 8 666/91, a quem compete verificar se a Licitante vencedora erá
asua a traf:a not ooservanco o Cronograrna Tow-Hnrenceiro do contrato. Projeta Beso. Espeañações

en:cas, Memonm Desentivos, de acordo com os demais documentos que integram o Contrato

81 A F wat.ação Pocera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervis&o e Orcabra,ao a obra pa JTa
Empresa Especialtada, mediante procedimento de licitação especHka, à sua Contrataçño. que passard a ser
Denom nada Gereveadora, em atendimento ao que determma o Manual Espeafico da Poona 164 200 e <=5

O 83 A = wa Ja;Io enera sennear. perioicamente, no demmer da execução do contraxe se a Lotar::: se:Neñora
mantert en compatiNhdade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quahücação exigidas na
c:a;L exossaa medante consulta aos ÓRGÃOS RESPONSAVEIS CADN ou cerudoes comprobat :as

NA A Finahração terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando screços gi:e estweren em
anaceae a :rme, con as Normas Técrocar da ABN I e com a inelhor tecnica consagrada ocio ac. A: gr:d>
se desde pi a Contratada a assegurar e facdtar o acesso da Facalizaçao, nos serviços, e a todos os eternentos que forere
necessánes nu desempenho de sua missio

81 A F:wahmção tern pienos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos
à Cortre darde conhec T¢,00 dos fatos à autordade cortpeteme, responsável pria execuçâo do o raio

8.6. Caberú à Fiscabracio venhear a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada cua guer peralidade
ovraki A Escaang3D formarà ao setor competete po:ta ao fato, instrumda o seu rea:0,o 40 os deal c :-

necessarim, e em caso de rnalta, a mdicaçAo do seu valor

esceução do objeto JeMe contrato

8.8 La megrado aos tesmeas do MUNICIPÏØ n diredo de, a seu excluovo criteno, ace:tpanhar, theahm e

parveipui Mai ou parcialmente. diretamente ou através de terceiros, da execuçao dos serviços gestados pela luante
scoceou s re acesso ao local de trabaRio para ONençao de quaayaer esdarecunenn gain necess:e o a

execação dm serviça

CLÃUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

9 I Scra twn::de a secontrataçãodos serwços de montagem mecirtica, cittnca, detalhamentos :00sonaa ceuks
b oratonais, ensaios, escavaçoes por processos não destrutivos, escavaçao de rocha a fogo e serv o que nàc em,
wrrrde e dos mas parcelas de relevânc:a penementes ao objeto desta bettação r o aMUNICiHO
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U A su ura:gh não exdua a responsabŒdade do contratado de suas responublidades contratum e legas

9A. Ca ora a subcomratação citada no subitem 9 2 i os heltantes poderav dar pnondade a_s macroempresas au

empresa de pecaeno porte, no que se refere aos teruços de subcontrataçao arrolados acima

9 « Me ··mas a e aradas tambem devem comprew Junto ao MUNICÍPIO. ames do mix dos traa o se
estaa em sacagno regular jundico;:lscal, previdenethna e trahalhista, e que entre os seus diretores. responsesels teemcos
ou sócios rAe constam funcionanos, empregados ou ocupames de cargo comissionado no MUNICIPI

94 Nio sort permidda, na presettre Heltaç$o, a participação de empresas em consorcio.

CLÁU$ULA OÈCIMA- DAS MULTASt

101. O trende craso mjusuficado na execuçëo de objeto contratual, sem pre uizo da u: zaç¾ oda
CON RA f ANTE Ja taculdade prevulta na Cláusula Décima Terceira deste Contrato e disposto no Parágraia to
Artgo 86 de Les Federal N" 8 666/93, a CONTRAFADA aplienrà à CONTRATADA as seguintes multav

10.1.1. D. zero virgula um por cento) sobre o valor do presente Conuato, par dia de atraso, em ate 30 (trint u
em relack so :nico cou ermino de quaisquer das atividades constantes da Autorização dos Ser os delen naam
oc a C N RATADA, e

10 1.2. zero Mau a 's por cento) sobre o vahw do presente Contalo, por dia de atras ac a de 3 tr r as
er reia roco e ou tèrmona de quaisquer das anudades constames da Autonzação dos Sereços determi:wida pela

NTRAlADA:

1 2. Peu mexecuçào total ou parcial da Autorizagno de Sereços, poderno ser aplicadas as segumtes rudtas.

10.2.L 3¾ (três por conto), sem prejuizo do disposto nos sub4tens 10.I,L e 10.L2, sobre o valor total ou parcial da
obrigaç80 mio carnprida, ce

r
10.2.2. A mHm correspondente à diferença de preço decorrente de nova 1 icitação para o mesn o Srre l

43. Aplindu as muhu, a CONTRATANTE as descentard no priramiro pagamento que Baar & CONTRATADA loge
após sua imposfelha respondendo iguahnente a caugioprovista neste Contrato,

iû.4. As mukas previstas nesta Clhusula nao tem caráter compensatorio, mas meramente mora:Orio e,
conseptieniemente, o pagamento delas raio exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e ou cano ya
de seu ao senham startetag

i (
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1Ai AR ma $$0 MŠnOMM & SpŠ© $ RAO WOM S OpŠÎ Agâ& È© WWRa;

6. A CONTRATANTE podwi dos deres devidas & CONTRATADA, paa o pegmento dal -

previamneste instrummo e nio sendo estes sañolames, responderá a CONTMFADA pak Mrença;

01.1 A R-4 «¾
i i era, sem pr u:za do dispam no aco 10 6.. dece Contrato, descentar pagar en:o de

iaturas eterentes aos serviços, imponâncias que, a qualquer título, lite sejam devidas pela CONTRAFADA, em razio
deste ou de atros t omrales

10.8. As ou tas estabelecidas nesta cláusula serio atualizadas até seu efedvopagamento.O
IM As makas aphedu nw exclam as menes que eventuaimmtevanhm a ser impm pdas aamiM:s
wmpetames;

CLÃLSLLA DÉCIMA PRIMEIRA DO RECEulMENTODOSSERVIÇOS;

ILL MMdos a sardfoA a sohdtari ao MUNICÍPIO, strade da Escaliraç¾ om renand
prove rio que deveri ocorrerno prun de IS (gafna) dias da data da solMingio,

I L2 V..MCÎP :e4 ate 90 inovental dias part, atraves de Comasão, verificar a adeg.laçao das ser.oços reechwies
com as condiçoes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade compeicme

ILI M , potese da necessidade de correçao, independente do previsto nas itens 11.1 e 11 a. será estabe]¾tdo ura
prazo para que a Corare:ada, As suas expensas, complemente ou retaça os serviços rejeitados Aceito e aprovado o
sersiço pro etc, o MLNICIPlO emitirá o Termo de Recebimento DeGnutvo dos ácrnços que deserá ser asstnado vor
representante autonzada da Contratada, possibilitando a Uberaçào da cauçao contratual

11.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato está condiciertado A emissao de Laudo T¾rneo pelo MLNlt IPlO
sobre todo fu sers:ços executados

lu A Ottmo meum de servfêas somente serieneminhada para pagantanto após amissio do Temo de ¡Bacarrmento
FWoo do Coustos qu distori ser a ao proomo da hempio e pagamento.
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1L6.1 i A esuhados das obras, incluindo os desenhos origmRLS C 85 memórias de edeulo, as inh>rmações obtidas e os

metodos deservo des no conteco das obras, serão de popnedade do MUNICIPIO. e seu uso por terocaos se se

PC3078fé POV CXp'04¾ autorißÇÃO Acite

I I '. A -v:.ria Laura somerne serú encaminhada para pagamento após emissao do Termo de Enocrramento Hske do

Cor:ate at detera ser anerado ao processo de liberação e pagamemo

I L!»O recebimento provisório ou definitivo nas exatal a respamabûldade eMI pela sotklaa e soprança da obra ou do
servko,nem drico profissioni pek partisita esseagio do Comme, danno dos ihnbesestabeleddes na LeL

CLAUSULA DACWA SEGUNDA ANCIDÊNCIASTISCAIS:

12.1 ( butus, unpostos, inas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, que se am devidos em Jccordro.
e:a reta de cresente Contrato, serio de exclus va esponsabdidade da CONTRATADA,

12 LL A CONTRATANTE, quanda Smte reisetura, nos praans da Lei, das pagamentos que efhamr, as
tribmos a que endver obrigada a CONTRATADA, pela egisfaëto vigente;

Ø.2. Se durante e prazo de vigenda deste Contruto, fo-em cnados mbutos novos, ou ocorrem meditkaçi'es ras
alicuotas atuais, de farma a comprovadamente majorar ou diminuir o onus dos contratantes, serão revistos os
-esrect .abret a ir de adequñños a essas moáñeações, compensando-se, na primeira oportunidade, qua:squer
derença resutantes dessa alteraçðcs.

CLÁL¾ULA DÉCIMA TERCEIRA -R£8CISÃO:
e

13JL A CONTRATANTSpoderi ruoladl4 unilamrahnenk esta Contrato, independente de interpolaçao Judicial om
extndadielal, sempre que ocorrer

13J.L O nio enmprimente ou o comprimento irregubr, pela CONTRATADA, de suas obrigaçoes e das derr.as
eliusnias contratuais;

13.L2. A inobservoncia, por parte da CONTRATADA, das especificaçoes da CONTRATANTE:

11L3. A cess&o e transferência contratual ou a subcomratação do objeto contratual sem provia e egressa açova an
esena de CONTRA AVI E, nos termos da Clausula Nona deste Contrato.

13JA Imperfeia, neglytocia ou imprudencia por pane da CONTRATADA. na e ecução das espe caq es
contratuais;

13 LE : deutendven:o e deterrnina oes da Esce a n a ONTRATANTE,



PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇOS - N°005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N°16681/2017

or crese an:e da CONTRATAN

13.1.1 A deretodo de fr23rcia. insobénca ou recuperaçao udiaal da CONTRATADA irante a exaucao
contratua

,

13.1.11. No caso de recuperação judicial é facultado a CONTRATANTE manter o Contrato. assumindo ou 900 0

coritrole de determinadas atmdades necessárias à sua execu 80,

13.1.N. A amolução da CONTRATADA;

13.L9, A alterneto social ou a mod16eagan, da finaddade ou da emutura da CONTRATADA, que a jnho da
CONTRATANTR prejudiquea exacopiolaan Onntrate;

13.2.L Adevrastrauvepor ato undaterai da CONTRATANTE nos casos previsto nos subitens :
L

i a l
9

13.2.2. LJDA nm termos da legislaçao em vigor.

13.2.3, Am govel, por acordo entre as partes;

13.3. Em Marguer caso de rescaso, a CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por execação
ireta ou areta

13.4 ^ N '
P A I ADA perderá em fuor da CONTRATAN TE, o dtreno a resutusso de aos e de re:r ja

rescmédo ole Contrato com base em qualquer das razoes enumeradas no item 13 1 1 ao 13 1
4.

115. Em caso de a rescisao ser resultante de medimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTER deverk a

parte prejudicada ser indemzada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e nos Incisos IU e lV do Art 80 da Let N°

13.5.1 Des Tattoms e equipamentos prewstes nas P animas, amda nio mdemzados, deeñados aos sen ese
a Mes orme as espec kaç$es des:e Lanno e sia prio seu tutto dendamentee.=:ado e 1. de
despese ce transportes, se houver;

13.6. A CON TRAT ANTE apðs notiñcar a CONTRATADA da rescis&o contratual, tomará posse rm¢±ata das prucdasefetumente ut executadas. decorrentes deste Contrato, bem como de todos os malenan enstentes devendo, porent no
praze ,a de amte) Jias, contados a parm da nonticaçao. apresentar u relateno emple:u e oraçãod¢Ðhadn 5 s!- ando as mir es da resesso.
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PREFEITURA MUNICIPAi. DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 039/2018

Contratante PREFEITURA MUNUDPAL DE LAURO DE FREITAS
Contratada CROGEMONT CONSTRUÇÄO, MANUTENÇÀO E MON AGENS E1RELloÆ
CNPJ: 21.508.431/0001-33
Modalidade: Tomada de Preço n" 005/2017 Processo: 16680201 i Objeto O presento
Contrato, resultante da Tomada de Preços -

N° 005/2017. nos termos do Processo
Adrninistrativo -

N° 16681/2017 tem por objeto à Contrataçao de Empresa Especializada
para Executar os Servicos de Ampliação dos Comitèrios de Poréo - Areia Branca, com a
Construçäo de 0 1 tum) Cemiteno Vertical com 220 (duzentos e vmte Lócoos Mortuános e
um Ossuáno com 105 (cento e cinco) Lóculos em Portao e a Construgno de 01 (um)
Cemitèrio Vertical com 200 (dtventos) Lóculos Mortuários a ur, Ossuáno com 200
(duzentos) Lóculos em Areia Branca, no Mumcípio de Lamo de Flertas/Bahia conforme
Piarnlhas. Projetos. Memorial Desentrvo, Terrno de Referenna m ( O anexo neste Edital
Requisitado peia Secretana Munidpalde infraewtnura.
Vaior Global Valor total para e:<ecuçäo de objeto deste Cor rato e estmado em
R$428.448,55 (Quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos a qvarenta e oito reais o
emquenta e cinco r.entavos), Dataçäo: 0800 3421/1146.44905100.00 . Data da Assinatura
06 de Abni de 2018 Período <ie vigência O pmza de vigênoa cont atual sem de 08 (otto)

eses após a assmatura do contrato Moema Isabei Passcs Gramacoc - Preiena

CERTlHCAÇAO DIGITAL HJARCWONKE BHLWG LKRO
E sta ed do encontra-se no de wwo laurodefredasna to org bf em se ador : emt race ICP RASiL



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FRE TAS

HEFFRÊNOA

VAlOR R$428 448 ½ (Quatrocentos e vote e oko od Quatt cent se Huarenta e :Jo rea se onauentee enco œn:avos

e a aers a or ce Servgo, a-tcoa incosa CROGEMONT CONSTRUÇÄC.
MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIREU-ME - CNPJ' 21508431/0001-33 a n Son.m a
a p a F :05 enk,Os de ½Uno e Areia Stana, er a unt'ugd a de -1 en r 3 . BT

idzero÷ e oriet Lúcu Vanu¥cs e a : La ,' :: e
r:D e a Eonwu o de 0; (ur Eern teric Vemca com ;DO (cum 'tc octd,s ivoeuar os e um

Term

aura 09 urM 6 Mh.a. M de ChH de 8

derrador ações

a Galv5o Cáfere o¾eto
Secret rio Munidpal de Irtfraestrutura.

Vaerna Gr aos
Pofeita det amo de Froitas

CRO MANUTEN ÄC
E MONI AGENS EIRED ME



BL L

uro de Fm

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL 00 MUNICIPIO

P RO TEMggi A MN AO COURATO WWOIS
Pelo pmanna astrummta fica úterado o Contrato o especif anda de acordo com as aginka elksulu e dedamgi3em

i DNIH\lO \Dil tiM) n FOUl01N funwila ih Prwa \ fú52(lC.
Protewa Ulmailsnataa N 16691 Jul t entrata ou dt i mpresa Esprioiht.ada meta i teculu os
%ertigos air impliação thm ( emiteriin tie Portho e treet Branca. vom a ( unstruçTU de 01 (umH cmitello \ crtical torn
220 illutentos e , intel I oculos Mot tuarlos e um thanas in com 104 (rento e toco) I áculor em Porthe e a ( onstrueño de
01 tum) ( ernetirio \rrta:s! som 200 uluzenton I

utulet 31ertuarios e uin thstono com 200 iduzenton I oculos sin
trela Brun..e n 31utialpa de i auto de Freitas Haboy. cooktale Pianilho, Praylos, iktnarud fšrnritan. Terno drRefer<noa..:m ( D ancto neste idial Requmtmia pela secretarist \ftmtopa de I ifrunnotera

i1011A(,in iaT.0 reyn
PRCH WI \D%11%lNIRt!!\
(Kil V UltiRí 011 \I tRio i :

(TINlktitNTT:%11NI(IPI lit itlR O FREITt% os ml en;
' M* 41stmahabriPaumi.samatha

(ONIRtíAI)A, (R(HJ\lONI (ONSIRUt ((). MAN I N(ÀO 1 1 NIAt IREII II ineut a

i I (1 NI I \ PRI\ll IR\ ORM II\O I tilli \\IEN I \!! 08 uitoi meno com termoinicial ein O(v 12:2018 r ternto finiti rtn Uf US Ûl9 en eh r Jc R$214 uten e wienta e quattro ntti quinheutus
e nottut;i t nute reais r frinta e allo fruta h a h r i \ il

( L l i \¾bt \ll\ Rillllí U 01

br Marem de ande Amuun a pacto em M (qwre) v & (gmd teen a µmaça & immunk ha aminda:Wggndo km de Latso de PräWBA pn Grimir guldye dúvlà ou qumo dek advinda.

Mare de Frehmg de bye de gg

MUNIOPI DE (FRO Og ggg NTRATANTESr* omia habei Assos ache - Prekka

"M UA L MESTRUTUM
la takte ro Neta- Secretirlo

caoamoor commoch wm däfiil iii

I 30 NH \ .
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Atos Administrativos

PREFEITURA
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE RETIFI( AÇÃO 110 EXTRATO DO (TINTRATO Y 14.020 8

A hercia de Mulu,eK de Lau:n de Frein, la uso de sua ainbu:ÇOes CEa: , IEmun to a
ch dade na o.he.ie de UN 1 2 itH A do Dunn i aal de Mumapio reltu ao Extrato à raratu \

\4 A 2018 Al I ERA-SE: Onde se Lia: Detação 02
1

Xi0 20]¾ 3000 0
02 0600 2024 000 H)00 00, 02 1200 030 330tEUMi 00 I-cit-se; Dga lo

EXTRA10 I)O QUARTO ADITA MENTO N 112/201N AO CONTR tTO V. Ibl 2017

( amratada os li EVL UNSTRI TORA L i DA - HT ENP1 m nu DUl M t ontramor
MENRTPIO Ul I AURO Of PRHTAS Placesso Adnunistrativo 2416L20 8 Objeto do Contrato
(1 presente t anuain resulunne da Conconenaa Publea N" 00120 n a lennos do Proce
Adm:nimauw Y 0459, i G:ra po- obwo ( encamp de empresa e ci ;enham paa es:cca
de aras do Elf R4f Mt 10 lH quadr.s on:canea - Genzo De in do

i

s Esporte Macro
dc l mue de Pretus Bahta byM de Adiurnento Aditiw de prazo psu uns M ÿuath mese orn
tenue nucial em UWl2/20m e tenne final em DWO4/2tnu, ntorme jusubcati a tecroca da accretana
Munaipal de innaestrutura Daut da honatura 07 Je dezembro de DIR Moema hahel Pasos

1.\ I RA IO lH B PRIMElH() AI)!TAMEN 10 N 133201N AG ( UNTR \TO N". 039 201N.

t DNlRATADA ROGEMONI CONSIRii. ÄO. MANl TENÇÀO l I >TAGENS I ifŒUAfl
i NPI MF 21 40 iW 41 JNTR i l ANTE \he to de i r e F:ca. PD:ves.

Adranstna ih 2 hinada & PD:e N d' Ob:e> d v.ram i Etuucäo de
Hapresa Espeaanzada para I secutar os servi os de Angluição dos t nmous de P ano e Arma
Otanat, com a Construção de 01 Dim) I emiteno Vertwal com 220 Muzc,tos e note) Lötulos
%1artuanos e um i Iwuana com De kenha e ancoi i occhw em Ponno e a onMrupk de 01 Oure
tennimo Venus totn 200 dozentw lou s Monua.ram e um (A uan on auernoe
i -- Glas em Arem Brarica, no \funo::poa de l auro de Fre:Us Baina Obwo do sitarnen abia e

pnuo por mam 08 tulla; rneste om tenno minal em Ob;il 2015 e 107000 fin.] en10tda2019, uan
wlor de RS2N WSON (dü7CUlON C NCiCUL3 C QU3tfD md gŒnbCULOb C DOWOÌJ T HOVC 10315 e tTmb c

olh LentawM antorme usDtwatn'a teunt a da Scactina Munkipal de ThacMrutura Data 1:
Usmaura 06 de jaemor de :01m Moona Naci Pases Gramacho

LXTRATO DE ( ONTRA l'O N" 131A/201N

tc:Unnante NtHHTURA MUNKIPAi DE LAURis DE ERI11M Ennaan SULAR
lARLT RJA T SFR\h 'Us DL INit)RMATK \ \ IDA - ( N 000| Ju

¼aiahdade [hspenu de i etak n i His Pase- 95< 2 blek i una;5- J
clopre-.a espenahrada na hagão de módulo de Sistema integrado de Anceadição Mtuncqul Clar
Global O pieser.lc Conisato ten; o valor global esupulado em R5118 a.L4f icento e dezoito md

enas e se eno e das re.no e -uarema t emawa Domão " UNão o Dam da
;

omaa i de ou:ubna de A-a. de nger (1 prestno runemo do -r.raio taa
naa pelo pran de U io: 00 c oneno das, a onw & data de e ass nanna \Men'a Isac

Panos Gramacho Prefelu

CER7F ØÇAO DLITAL NCRP MH-TSLMP W VSC

Esta ediçáo ent:ontra-se no site vavw laurodefreitas ba io org br em serv jor certificaco ICP-BRASIL



DECLARAÇAODE ADEQUAÇAOORÇAMENTARIADA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO na quahdade de Ordenador de Despesas. que existem recursos orçamentános

überados para a finahdade indicada no Processo N° 14335/2019 conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas ODD

DECLARO, também que a despesa, abaixo identificada, tem adequaçâo com a Lei

Orgamentáriade 2019 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

r amentanas ;oc 32 19 e nao ultrapassara os um!!es estabeleados pma o exeroco

financeiro de 2019. estando em conformidade com as disposicoes da Lei Mumelpal n" 1 772.

ComplementarFederaln° 101 de 04 de maio de 2000 especialmentequanto as normas dos

artigos 16 e 17,

• Identificaçäo da Despesa: Addom de prazo para o contrato de empreitada n 2018

AmplaÇac dos emitenos de Ponao e Area Branat neste munKapto

•Dotaçäo Orçamentaria: 0800.1146.44905100,00

DECLARO enfim que as informaçoes e cumentos existentes neste protocolado estäo de

acordo com as regras admmistrat vas alestando portanto a regulandade do pedido nas

esferas civil e penal em especial na aue tange ao disposto na Let Federal n° 8 429 de 02 de

junho de 1992, podendo o puotocolado seguir o se tránnb adownstral

Ordenador de Desp as

Canmbo e assinatura

Ciente,

Celene Dmir M Rocha



De :
Comissao de Gestao e Controle

Para : Controladoria Geral do Municipio - CGM

DECLARAÇÃO

Em conformKiade ao disposto no alugo ahnea b .
do Decono no 4 461 de 29 au

ra:vembro em 2018 alerado peo decre no 4 36 de 11 de aneiro de 2 10 esta

Comiss o de Gest ce Controle, mandesta-se favor vel ao prosseguimento da

tramitaçào; tendoem vista tratar-se de despesapara aditivo de prazo para o contrato de

ernpreitada n 039:2018 - Ampha ao aos Cemitenas de Portäo e Areia Branca neste

municipio Processo n". 14335/2019 apinamos pelo prosseguimentoda tramitação

dependendo da disponibedade orçamentana em momento antenor a efehva ao M

despesa

I UIZ A N DE SOl ZA

AILTON FLO ENCIO 005 SANTON

ROBERTO WELLINTON L0

MARIA IVONE AGUIA V



Relatorio n° 29" 2019

\¾¾t Nlti I NII)\lU PRO(. tl)\1, N

RI til 1%If \\IT

tditno de run St INIR \ 14.3392019

Lei Federal a* Sa666/93

DA ANÀUSE

Cumpre sa femar que o presente parecer abran e o sentente os aspectos estrasmente
ped do, atinentes à instrupioprocessual e possui cadter meramente (pinativo e nRo vincuante

DA CONCLUBÄO

I [ |

\\ l

imy6 de rehamBA 05 de

M arette L cena
en de No as e

dos GM

\pto cimento

R SHvandir F. Chaver, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres lluminess 36 Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP, 42700-000

f i



MUNICÍPIODE

LALRO1)E FRF,lTAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

IIttM Ew() tilill\lsIN\Il\OV: la

INTERE½ \DO: M l\l R \

\NNUNTO: Pedido de Pmuoyação.

PARIN LR JI RIDM O

Eill N I t. ( l.Li NH \( iti llE 1i R\11e tillTl\() 111 PR \Zii

IM) (t)\lRVIG N 10+201N. 31NIIH( All\A lit Nlt \

01111/0 ilì¾l lM) RE410\thf l Nil. 4RI, ¾¾I'.11.1)\
Ift ilIBRil % khottlW3 (t)\¾lLIt f(IHilti,

1. \(EL \T()l(I(

I alno de i reius eu CRO(;Eill WI ( ONS I RUÇ ÃO, 41 iM Tidi ÄO I NION I \GFM

i IRELI-311 ,ch a tusui,aan de oc " durante a execução dos sersiços do comucrio

de I ortão, scrificamos que o projeto etistente de instalaçäo do necrac/wrume tiu¡uido
humoroso protenienteda decomposição cadavérica) nau estata em conformidade com a

legislação municipal de saneamento hústen" c que "
|

serä necessário a construção de

filtros biologicos a cada 05 icined locuba "
e os pre os unitários dos sers icos

estão sendo mantidos
| |" IW un 06

direcionado à empresa contratada pam maail star interesse na prorrogaç o assinado pelo

coordenador do departamento de edificaçðes e pelo secretário da SEINFRA (fl. û2); 2)

resposta da contratada manitostando interesse na prorrogaçà¾mantendo as denmis condições e

preços contratados (fL 03); 3) SDC com a assinatura do Cordenador de Edificações, matricula
n° 52671 e do secretário da pasta (fL 04); 4) justiñeativatécnica assinada pela assessora

técnica, CRE A 05 f478440/O e pelo Coordenador de Edificações da pasta (Os. 05/0 ); 5)

3" Anders Sala 313, Ca 45
Págio i de 4



'
MUNICÍPIODE

LAURODEFREITAS
PROCURADORIAGERALDOMUNICIPIO

Estadual(fis,14/15),c)Trabalhista(fL16),d)FGTS(fls,17/19¾e)FazendaMunicipal(fL

20);9)cópiadocontratooriginário,daordemdeserviçosedotermoaditivo(fls,26/41);10)

dotaçãoorçamentáriaedeclaraç¾deadequaçãoàLOA2019,PPA2008/202)ecomLEX)

assinadapelacoordenadoradeexecuçaoorçamentáriadaSEPAZ,matriculan°46-435epor

ordenadordedespesaemquenioépossivelaidentmençãodequemassinon(flL42);II)

declaraçãodaComissãodeGestoeControle,instituídapeloDecretoMunicipalrf

4.451/2018manifestando-sefavordvelaoprosseguimentodofeito(fL43);II)Relatórion°

297/2019daControladoriaGeraldoMunielpioconchlindoqueoprocessoseencontraapto

Êobrererelatorio

II.FTNIL\\11NI\(\O

salientarqueapresentemanikstaçaotomaporbase,exclusivamente,aselementosque

constamatéapresentedatanosautosdoprocessoadministrativoemepigrafè,poisaeste

rgãoincumbeprestarconsuboriasoboprismaestritamenteuridico,naothecompetindo

adentmràconveniaciaeàoportunidadedosatospmticadosnombitodoMunicípionem

Demaisdisso,entende-sequeasmanifestaçõesdaProcuradoriaJuridica

Administmtivadodenaturezameramenteopinativae,portanto,nãovinculantesparaogester

pûhlico,oqualpode,defonnajetificada,adotarorientaçãocontráriaoudiversadaquela

emanadadaconsukoriajurídica.Emresumo,opresenteopinativotemnaturezaobrigatória.

pencmnoanumlanieianumikompetone

Nessasenda,comosimplesorientaçãojurídica,visandoauxiliara

AdministmçlloPûblicanatomadadasdecisõesqueatendamprimordialmenteafinalidadede

interessepúMicoeaobservånciadosprincipiosexpressosnoequtdoartip37da

RuaNikandirF.Chaves,108,quadraK,lotes43e04EmpresarialTorreseines,
3"Andar,Sala323,Caj

Páginalde4



MUNICIPIO DE

LAUR() DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUN

lL da i m i edcul n 8 unu
I

BO. in ho

mpasos e Ato orçanumidra ens quanto am relatkas:

f )
§ Io prazos de inicio do etapar de ateryda de candwoo e de entrega ad tem

pearrepçànt entidas a dwak etúasadas do contrata e asse;gurada a manutmedo

en equdihoo emandwico¢inanceive desde we acorre algum do s¢puna
«lwa dinddamente autendas a promum

§ ?" Ada porrogaçðo de prgo deverá ser juttgeek por eserke

aawada paa aaviduk mmpdentepara edebrar o«»urat

Por consequência, em havendo permissivo legal para concretizaçõo do quanto

pkiteado. bem assim existindo fondamento i gico e uridico para a sua efetivação, entendo não

\ pnd \laria kivia Amella I)i l'ietro ao natar who o .¾ in

do a Frincipio da Leyhdada a AdminWraçao Pú¾ica sôyk firrer o que a

14 perarke ] Em derwrencia désa a Adminaraçâo Pühlica não pocht, por

simph ato adinhäurativa concedor dirdas de wakper op cie criar obr(ga¢ks
Rua Sikandir F. Chaves, 108, gaadra K, letz 03 e 04, EmpresarialTorres Hus ness,

7 Andar,Sala R3, Câþ
P gima 3 de 4



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

onsiderando ainda a cristencia de saldo no contrato :

Supremacia do Interesse Público, sendo ms vantajoso para o municipio a continuidade na

execução do atual contato ao invés da abertura de uma nova heitaç o, com va ores mais ahos,

III. ( O\( I I N \O

O

pela legalidade do pedido fàmmlado para prorre o do contrato por mais 06 (seis) meses,

Le menskomminatumuoda e uddarde:mAueldtœmumLaid
CONDICIONANDO o prosseguimento à identi ção expresa A ord nador de

n no Ja, ownlo at Ü l

intes do proweguimento do feito, acim como considerando o quanto

disposto na ( omunicação Interna utd20P - P(,il, desem os autas seguir para o

Procurador (,eral ou para seu substituto legal no caso de ausûncia do titular ou por meio

de delegaçùo exprewa. para deliberaçún sobre a matéria i Pu em n 11 Rif

O
I o Parecer.

J

l.candro Nantana

Procuradio de Ab ina ipa.

Página 4 de 4



andbaggo Intama if 08/2017 PGM

Lauro de Fra tas, 10 de janeiro de 2017.

IlustrissimoSenhor
Henrique Tanajura
Subprocurador
ProcuradonaGeral do Murtet to

Lauro de Frestas BA

Sr. WHaon Barbosa
Procurador Fiscal

Procuradores do Município

Assunto: INFORME

Prezados Proemaco-es

Para fins de organizaçào de fhao aperacionat venho sokcitar a V. S as que todo

e qualquer documento expedde pela Procuradoria Geral do Município, para

een terias e órgaosextemor tenham assmatura conjunta do Procurador Gera e do

responsávelpela elaboraçao do documento. Para tanto, solict tit
es qlle necóssitard de assinatuce

«6 de gark o ptosseguimorgodos t
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I)espacho
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(.ahinele
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\Uspediente
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LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO

¡<.i%¯nrf itaxi<>o siis to, osias ips am:iis

(U\IRilu ilHI tiM)o II34 DIN I
'

I a Inm.HL:ticl'" \_lgi201 io a n.. l
I

gen Lim n .
N IM¾l 20

1 0

I It I Ï \t 4

l'IBM inn \DilI\l lh\lI\D !!
Dill\t it itki \\lf%l\Ml\
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it
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ifl\lkil\D\ t Rui.f ifD\i 4 MIHI( \tt ilt\l 11\( \0 1 \\ \l\t.fNN fifGil \10

s
i \f kl

I \ PREill10\ 80 113 IN) \Dit \\\l%!O 90totemeses sam lerma
a no MM a e :r no a ern a a: lilin

idenia & Secretain Munie paWW ½¾estrutunt

CLASULA SEGUNDA - RATWICAÇÄO:Os contanows ratincam a dernais casuke constantes do contran o adeda
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