
LBX
Tel: 71-3043-1332

lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53

Leffcfr&ktft«ic3o das bandas e

atrasdes. Sendo 01 (uma) equipe

por dia de atividade, 06 (seis)

pessoas de manuten$3o e
limpeza,

uniformizados: para atender a
camarins, camarotes, palco,

espafos e ou salas de eventos. 01
Fotbgrafo para registrar todo o

evento e entregar relatorio
encadernado com no mfntmo

100 fotos coloridas .

fVfNTOS C

devidamente

MONTAGEM DE EXPOSICAO
INTINERANTE: Montagem de
paints em Iona sobre cavalete
de ferro, tamanho 1,35 x 1,75m,

Iona com ilhbs em policromla,

com base em concreto,

totalizando 14 paineis, frente e

verso totalizando 28 paineis. A

empresa responsÿvel deverci
produzir, transporter, conservar
e instalar os paineis, al£m de
realizar a manuten?ao quando

solicitado pela Secult._

R$ R$
234 1 UNID 3

27.000,00 81.000,00

MONTAGEM DE EXPOSICAO:
Montagem de paineis em PVC

sobre cavalete de ferro,

tamanhos
policromia, com aplicafSo de fita
dupla face, totalizando at6 14
paineis, frente e verso
totalizando 28 paineis, al6m de
plotagens na parede, totalizando
20 plotagens em adesivo no
formato 2 x 2m. Segue medida

dos Paineis: 01 painel 70 x

120cm; 01painel 100 x 70cm; 01
painel 70 x 100cm; 12 paineis

100 x 90cm; 06 pain&s 130 x
90cm; 01painel 150 x 100cm; 03
paineis 90 x 130cm; 01

variados em

»
R$ R$

35 2 1 UNID 3
31.000,00 93.000,00

CONTRATOS/Ptv’LF
PMG..— j

ASS:

Enderefo: Rua Alceu Amoroso Lima, n. 276 A Caminho das Arvores,Salvador - Bahia_ Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP. 41.820-770



IBX
Tel: 71-3043-1332

lbx@lbxeventos.com.br

www.lbxeventos.com.br

CNPJ: 16.891.387/0001-53
100 x 50cm; 01painel 390

x 250cm; 01painel 90 x 100cm. A

empresa responsavel deverA
produzir, transportar, conservar
e instalar os paineis, alem de
rsalizar a manutongao quando

solicitado pela Secult._

( V E N T 0 $ (

VALOR TOTAL: QUATRO MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E

TRINTA REAIS
R$

4.335.330,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

SALVADOR, 30 DE NOVEMBRO DE 2019

i

iJWoUj
LBX EVENTOS E LOGlSTICA EIRELI-EPP

(T6.891.387/0001-53l

<j<h

LBX EVENTOS E L06ISTICA EIREL •EPP
Rua Alceu Amoroso Lima,N°276,Mondial Salvador

Office Torre Comercial. Sata 104
Caminhosdas Awes CEP: 41.820-770

Salvador.BAL 11

»

30NTRAT0S/PMLF
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Ed. Mondial Office, Sala 104 CEP: 41.820-770



SFO PREFEITURA MUNICIPAL DE
feP LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Departamento de Contratos/SECAD
Objeto: Contratagao de empresa especializada em organizagao, planejamento e execugao de eventos

culturais, educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades
das Secretarias do Municipio, Lote I: fornecimento de agua mineral, balaios juninos, cenografia para

eventos, coffe break, confecgao de camisas para eventos, contratagao de palestrante, equipe de

produgao, fornecimento de kit lanche, fornecimento de gelo, fornecimento de quentinhas, locagao de

espagos para eventos, locagao de radio de telecomunicagoes, ornamentagao para sao joao, projetor de
led, dentre outros inseridos no objeto do contrato.
Fundamentagao de contratada: Renovagao contratual CC: 021-B/2018.

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo
com as clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.

Unidade: Departamento de Contratos/SECAD
Servidor Responsavel: Fernando Pacheco Villas Boas
Matricula: 79666
Fone para contato: (71) 3288-8602
Fax: (XX)_
E-mail: contratos-secad@laurodefreitas.ba.gov.br

Laura de Freitas/BA, 19 de Dezembro de 2019.

•_
Fernando Pacheco Villas Boas

* OBS: este documento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagao quando este gerar contrato.

CONTRATOS/PMLF
PMG: a*
ASS:_



Diario Oficial doQuinta-feira
14 de Fevereiro de 2019
8-Ano VII -N° 1358

Lauro de Freitas MUNiCIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA -SECAD N° 002, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, no uso de suas

atribuigoes legais,

DEO

RESOLVE:

Art. 1“ - Designar o servidor Fernando Pacheco Villas Boas,

matricula 79666, CPF 944.135.925-49, Cargo de Assessorarnento Intemiediario. corno

Fiscal de Contratos da Secretaria de Municipal de Administraÿo.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagao,

retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2018.

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

Lauro de Freitas, 14 de fevereiro de 2019

Ailton Florencio dos Santos
Secretario Municipal de Administragao

RECISTRE-SE E PUBL1QUE-SE

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL R96H9FMJU9BZR1YONKPMFA

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado |C WO3/P LF
3mG:
ASS:

~T3



23/12/2019

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 14.387.525/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN). ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e vÿlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parÿgra*o unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida £s 12:03:26 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasilia>.
Valida atd 24/01/2020.
Cbdigo de controle da certidao: 7CAF.A84C.2F81.6C3D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

.,ONTRATOS/PMLF
PuH- jX3Q--
ASS: j

Jj-
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Confirmagao de Autenticidade da Certidao23/12/2019

Legislagao Cana>vServigosParticipeAcesso a informagaoBRASIL

Receita Federal
CERTIDAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 14.387.525/0001-36

Data da Emissao : 28/07/2019

Hora da Emissao : 12:03:26

Codigo de Controle da Certidao : 7CAFA84C.2F81.6C3D

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/07/2019. com validade ate 24/01/2020.

Pagma Anterior

»

»

.ONTRATOS/PMLF
’’MG: UP \
f<S3: Vz?servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp l 1



PODER JUDICIAP-IO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.387.525/0001-36
Certidao n°: 192592913/2019
Expedigao: 19/12/2019, as 13:31:10

Validade: 15/06/2020
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDAqu e

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

14.387.525/0001-36, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona- se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

CONTRATOS/PMLF
PAG:
ASo:

Jl.lOt St .1
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Pcigina 1 de 1
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P0D2R JUDIC'IARIO

JUGTIyA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.387.525/0001-36
Certidao n°: 192592913/2019
Expedigao: 19/12/2019, as 13:31:10

Validade: 15/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certifica-se REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDAqu e

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

14.387.525/0001-36, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos

Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona - se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Minist£rio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

T3 dm.<2 «• 91; : cnot rsi: U* . V?
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OM EmissSo: 23/12/2019 09:57GOVERNO DO ESTADO DA BAHIAI

m SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

CertidSo N° 20193710786

RAZAO SOCIAL

REAI C K PROD! COES I l.\ I N IOSI IRI II

INSCRIpAO ESTADUAL CNPJ

14.387.525/0001-36010.483.356 - BAIXADO

Fica certificado que n§o constam, ate a presente data, pendSncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados postenormente

Emitida em 23/12/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissSo

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

Vatida com a apresentacao conjunta do cartao original de mscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda

CONTRATOS/PMLF
PÿG: -

Pagma I dc 1 ReICcrt idaoNegaliva.rpl



Emissao: 23/12/2019 09:58

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N° 20193710786

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

REALCE I'RODIICOKS E EVENTOS KIRI I I

INSCRIQAO ESTADUAL

010.483.356

CNPJ

14.387.525/0001-36

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 23/12/2019 VALIDA ATE 21/02/2020

Pagina I de I RcICertidaoAutenticidadc rpi

PÿG. UP _



o PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURO DE Coordenagao Tributaria
FREITAS

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL E DA

DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CADASTRO MOBILlARIO

Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de

Receita e Arrecadagao, datada em 23/12/2019,

sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica / Juridica
REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°.
14387525000136, encontra-se quite com os tributos municipals referentes & inscrigao municipal n°.

10011588.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer debitos
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1°, da Lei n°. 1.572/2015
do Codigo Tributario e de Rendas do Municfpio de Lauro de Freitas.

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 23/12/2019 10:31:32, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadagao.

Codigo de Controle: 362432000035500720191223
Emitida via Internet, as 10:31:32 hs, do dia 23/12/2019
Validade: 90 dias.

OBSERVAQAO:
- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no
enderego: http://sefaz.laurodefreitas.ba.aov.br:

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

rnNTRATOS/PMLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo Secretaria da Fazenda Municipal

Departamento de Administragao Tributaria

Divisao de Divida Ativa
PKirtlTUM

LAURODE
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,23 de dezembro de 2019

1/2019

10011588

REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

23/12/2019

22/03/2020

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao:

Data de Validade:

Codigo de Validagao: 362432000035500720191223

Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

'

CONTRATOS/PMLF
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Consulta Regularidade do Empregador19/12/2019

Volta" Impfiinir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
F(;TS - CRF

Inscrigao:
Razao Social: REALCE pRODugoES E EVENTOS LTDA EPP

Enderego:

14.387.525/0001-36

AV PREFEITO CELSO ALVES PINHEIRO DA SILVA 103 LT 08 E 9 SL 01 / CENTRO /
LAURO DE FREITAS / BA / 42702-580

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo

de Servico - FGTS.

)

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o
FGTS.

Validade:12/12/2019 a 10/01/2020

Certificagao Numero: .019121203072752024600

Informagao obtida em 15/12/2019 13:34:16

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

i

.ONTRATOS/PMLP
P~G:

T
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https //consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/cons jItaEmpregador.jsf



1.1Duvidas mais Frequentes | Inicio | '

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses. conforme Manual de

Orientaqoes Regularidade do Empregador.

Inscriqao: 14.387.525/0001-36
Razao social: REALCE PRODUQ0ES E EVENTOS LTDA EPP

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

2019121203072752024600

2019112205403584098066

2019110306253655015858

2019101502295776313312

2019092503460661497239

12/12/2019 a 10/01/2020

22/11/2019 a 21/12/2019

03/11/2019 a 02/12/2019

15/10/2019 a 13/11/2019

25/09/2019 a 24/10/2019

12/12/2019

22/11/2019

03/11/2019

15/10/2019

25/09/2019

2019090603465142944438

2019081803424688398932

06/09/2019 a 05/10/2019

18/08/2019 a 16/09/2019

30/07/2019 a 28/08/2019

11/07/2019 a 09/08/2019

06/09/2019

18/08/2019

30/07/2019

11/07/2019

22/06/2019

2019073003332888062600

2019071103591512206106

201906220341002845610022/06/2019 a 21/07/2019

03/06/2019 a 02/07/2019

15/05/2019 a 13/06/2019

26/04/2019 a 25/05/2019

07/04/2019 a 06/05/2019

2019060302260925732800

2019051503463235888070

03/06/2019

15/05/2019

26/04/2019 2019042603472167708346

201904070226313651567907/04/2019

2019031903595998045256

2019022803480750967608

19/03/2019 a 17/04/2019

28/02/2019 a 29/03/2019

09/02/2019 a 10/03/2019

21/01/2019 a 19/02/2019

19/03/2019

28/02/2019

09/02/2019

21/01/2019

02/01/2019

14/12/2018

2019020903151298094848

2019012101585865513730

02/01/2019 a 31/01/2019

14/12/2018 a 12/01/2019

25/11/2018 a 24/12/2018

05/11/2018 a 04/12/2018

17/10/2018 a 15/11/2018

2019010202431462744902

2018121404434808958075

25/11/2018 2018112500530099221552

05/11/2018

17/10/2018

2018110511493391452131

2018101803301661356628

28/09/2018

09/09/2018

21/08/2018

28/09/2018 a 27/10/2018

09/09/2018 a 08/10/2018

21/08/2018 a 19/09/2018

02/08/2018 a 31/08/2018

14/07/2018 a 12/08/2018

25/06/2018 a 24/07/2018

2018092807062651582361

2018090905472150915392

2018082106343205160673

2018080206323128711139

2018071407171833912965

2018062505481751411652

2018060607050681635011

2018051807193916635456

2018042907564329276226

2018041008063475967289

02/08/2018

14/07/2018

25/06/2018

06/06/2018

18/05/2018

06/06/2018 a 05/07/2018

18/05/2018 a 16/06/2018

29/04/2018 a 28/05/2018 .GNTRATOS/PMLF
R/-.G:

29/04/2018

10/04/2018 10/04/2018 a 09/05/2018
/T-.’s* 40> -



Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Vaiidade

2018032006425955672005

2018030106243761887255

2018021005141271580780

20/03/2018 a 18/04/2018

01/03/2018 a 30/03/2018

10/02/2018 a 11/03/2018

20/03/2018

01/03/2018

10/02/2018

2018012215113524522802

2018010102404461848994

22/01/2018 a 20/02/2018

01/01/2018 a 30/01/2018

22/01/2018

01/01/2018

Resultado da consulta em 19/12/2019 13:34:41

Volta

ji'iTRATOS/PMLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrante da Administragao

Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa referente a renovagao de contrato administrative com a
empresa Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP. para a Contrato: 021-B/2018, consignada nos autos do processo

administrative n° 25116/2019.

I •Objeto: Contratagao de empresa especializada em organizag§o, planejamento e execugao de eventos culturais,

educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias do
Municipio, Lote I: fomecimento de agua mineral, balaios juninos, cenografia para eventos, coffe break, confecgao de
camisas para eventos, contratagao de palestrante, equipe de produgÿo, fomecimento de kit lanche, fomecimento de
gelo, fomecimento de quentinhas, locagao de espagos para eventos, locagao de radio de telecomunicagoes,
ornamentagao para sao jo3o, projetor de led, dentre outros inseridos no objeto do contrato.

' II - Empresa: Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP.

Ill Caracterizagao da situagao que justifica a renovagao contratual: 0 presente pedido justifica-se visando o
bem estar, seguranga e tranquilidade aos servidores publicos da administragao publica municipal, sob Contrato:
021-B/2018, decorrente da Pregao Presencial: 014/2017, firmado com a empresa Realce Produgoes e Eventos Ltda
EPP, inscrito no CNPJ: 14.387.525/0001-36, referente a Contratagao de empresa especializada em organizagao,
planejamento e execugao de eventos culturais, educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para
atendimento de atividades das Secretarias do Municipio, Lote I: fomecimento de agua mineral, balaios juninos,
cenografia para eventos, coffe break, confecgao de camisas para eventos, contratagao de palestrante, equipe de
produgao, fomecimento de kit lanche, fomecimento de gelo, fomecimento de quentinhas, locagao de espagos para
eventos. locagao de radio de telecomunicagoes, ornamentagao para sao joao. projetor de led, dentre outros
inseridos no objeto do contrato. Inicialmente, deve ser ressaltado que o objeto do contrato tern natureza de
obrigagao de fazer, onde a contratada e obrigada a executar os servigos pactuados em beneficio do Municipio e do
interesse publico, do mesmo modo, urge explicitar que a necessidade da continuidade ininterrupta do servigo e
perfeitamente visivel, uma vez que o objeto contratual abrange uma necessidade permanente, qual seja, a
realizagao de eventos atendendo as Secretarias Municipais de Laura de Freitas, visando valorizar, diversificar e
qualificar, bem como, favorecer a formagao de urn novo mercado receptor de turistas nacionais e intemacionais,
com o fluxo turistico, salvaguardando e promovendo a cultura local. O procedimento administrative perquirido tern
como objetivo a renovagao contratual referente ao contrato: 021-B/2018, pelo periodo de 12 (doze) meses,
atendendo desta forma a demanda imediata da Secretaria, de acordo com o que preceitua o Art.57, II da lei
8.666/93. 0 contrato tera sua vigencia no periodo de 01/02/2020 a 01/02/2021.

IV - Razao da Escolha do Fornecedor: a Contratada, Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP, foi quern ofereceu o
melhor orgamento e que melhor se adequou as necessidades da Secretaria, pelos motivos acima elencados.

V - Manifesto da contratada O responsavel pela empresa manifestou por escrito interessado na renovagao
contratual do Contrato: 021-B/2018, referente a Pregao Presencial: 014/2017.

Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o
Chefe de Gabinete da Prefeita.

Laura de Freitas, 19 de Dezembro de 2019.

Autorizo o prosseguimento do feito nos termos acima,

Gabinete aa . JMLF
Monique Freitas defSIlAÿ7

Gestor de Contratos

Roberto W-ILopes

Chefe de Gafimete
Gabinete da Preteas

Mat. 06s '1'

Roberto Wellington Lopes . .
Chefe de Gabinete da Prefeita PAU _ LLfy
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Ao Orgamento

Laura de Freitas, 19 de Dezembro de 2019.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagQes a respeito de Dotagao Orgamentaria
suficiente para realizagao da prorrogagao do contrato: 021-B/2018, cujo objeto se refere a Contratagao de
empresa especializada em organizagao, planejamento e execugao de eventos culturais, educacionais,
cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias do
Municipio, Lote I: fornecimento de agua mineral, balaios juninos, cenografia para eventos, coffe break,
confecgao de camisas para eventos, contratagao de palestrante, equipe de produgao, fornecimento de kit
lanche, fornecimento de gelo, fornecimento de quentinhas, locagao de espagos para eventos, locagao de
radio de telecomunicagoes, ornamentagao para sao joao, projetor de led, dentre outros inseridos no
objeto do contrato. firmado com a Empresa: Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP, CNPJ: 14.387.525/0001-
36. Valor Global de R$ 3.531.000,00 (tres milhoes, quinhentos e trinta e urn mil reais), distribuidos pelas nas
Secretarias: GAPRE: R$ 1.918.067,32 (urn milh§o, novecentos e dezoito mil, sessenta e sete reais e trinta e dois
centavos) e SECULT: R$ 1.612.932,72 (urn milhSo, seiscentos e doze mil, novecentos e trinta e dois reais e
setenta e dois centavos).

Na expectativa da atengao deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a disposigao,
reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Monique lianas oaySilva
Gestora|(rafcontBBtos

Tefeilfe - PMLFGabinete di

Monique Fredda Silva
Gestora de Contratos

>MITRATOS/PMLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

Dados do Solicitante: Roberto Wellington Lopes

I Secretarial Chefe de Gabinete da Prefeita

[~Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):

(x)Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uniao ( ) Estado ( )Vinculado ( ) Outro:

1 Justificative
A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Admmistragao Direta do Poder
Executivo Municipal, apresenta a justificative para a renovagao contratual, referente ao Contrato: 021-B/2018 na modalidade Pregao
Presencial: 014/2017, realizado entre o Municipio de Lauro de Freitas e a empresa Realce Produgdes e Eventos Ltda EPP. inscrita no CNPJ:
14.387.525/0001-36. O objeto contratual abrange uma necessidade, qual seja a prestagao de servigos de organizagao. planejamento e
execugSo de eventos culturais, educacionais, cerimonial, esportivos e contratagao de grupos para atendimento de atividades das Secretarias
do Municipio, Lote I: fornecimento de agua mineral, balaios juninos, cenografia para eventos, coffe break, confecgao de camisas para
eventos, contratagao de palestrante, equipe de produgao, fornecimento de kit lanche, fornecimento de gelo, fornecimento de quentinhas,
locagSo de espagos para eventos, locagao de rÿdio de telecomunicagoes, ornamentagao para s§o joao. projetor de led. dentre outros
inseridos no objeto do contrato. Cumpre esclarecer, que o aditivo esta sendo solicitado, pois o contrato tern seu termino final previsto para

tendo em vista a necessidade da realizagao de eventos atendendo as Secretarias Municipals de Lauro de Freitas, visando
valorizar, diversificar e qualificar, bem como, favorecer a formagao de urn novo mercado receptor de turistas nacionais e internacionais, com o
fluxo turistico, salvaguardando e promovendo a cultura local. Portanto, solicita-se com fulcro no art. 57, II da Lei 8.666/93, mantendo-se as
mesmas condigoes contratuais a renovagao pelo periodo de 12 (doze) meses, com vigSncia 01/02/2020 a 01/02/2021.

i Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Renovagao contratual referente ao termo do contrato: 021-B/2018.

, Observagoes

Periodo de 12 (doze) meses.

Descrigao a ser adquirido ou contratado

Item Detalhamento Quantidade Unidade Secretaria Valor global
Renovagao referente ao Contrato: 021-B/2018 da
empresa Realce Produgoes e Eventos Ltda EPP.
empresa especializada em organizagao, planejamento e
execupHo de eventos culturais, educacionais. cerimonial.
esportivos e contratagao de grupos para atendimento de
atividades das Secretarias do Municipio. Lote I.
Decorrente do Pregao Presencial: 014/2017, consignado
no processo administrative n° 25116/2019.

GAPRE R$ 159.838,94 R$1.918.067,28

12 (doze)
meses

1

SECULT R$ 134.411,06 R$1.612.932,72

Total do Contrato ============- R$3.531.000,00===-»:=============:

Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( ) Convite ( )TomadadePrego ( ) ConcorrSncia ( ) PregSo EletrPnico ( x ) Pregao Presencial ( ) Chamada Publica
( ) Dispensa de Ucitagao ( ) Inexigibilidade de Ucitagao

J_yeicujo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( X ) Didrio Oficial Prbprio ( ) Diario Ofitial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jornal de Grande Circulagao

f Fluxograma de Aprovagao:

GAPRE / Departamento de Contratos
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compSem para ratificagao dos atos praticados e autorizagSo para
contratagao da despesa.

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagao, decido:

(y) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) N3o autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/BA, 19/12/2019
Lauro de Freitas/BA, 19/12/2019

Roberto Wellington Lopes
Chefe de Gabinete da Prefeita

Moema Isabel Pa
Prefeitaÿunicloal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 25116 DE 2019.

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenapao de Execute Or?amentaria

PARA: Secretaria Municipal de Administrate)

Atendendo e promovendo a celeridade do referido processo, encaminho a Declarato de
Adequate Orÿamenteria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior
encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio

Lauro de Freitas, 21 de janeiro de 2020.

CELENE DINIZ ROCHAT
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435



PREFEITURAMUNICIPAL.DE

LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 25116/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambbm, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposigbes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019

(LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar

n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto cis normas dos artigos 16

e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovagbo de contrato n°. 021-B/2018 com a empresa Realce

Produgbes, especializada em organizagao, planejamento e execugbo de eventos culturais,

educacionais, cerimonial, esportivos e contratagbo de grupos para atendimento de atividades

das Secretarias do Municipio, por mais 12(doze) meses, no valor de R$ 3.531.000,00(tres

milhbes e quinhentos e trinta e urn mil reais).

Dotagao Orgamentaria n°:

PROJ/ATUNIDADE PODER R$UO. EL.DESPE FT.REC.

IV SA

1.918.067,28
GAPRE 02 0100 2020 339039 00

SEC. MUN. DE

CULTURA E TURISMO

1.612.932,72
02 1601 2315 339039 00

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Lauro de Freitas, 21 de janeiro de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastre n°. 46.435

Coord, de Exec. Orgam./SEFAZ



Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVE. 25116/2019

ORGAO REQUERENTE: SECAD

ASSUNTO: RENOVAQAO DE CONTRATO.

IlEMENTA: RENOVAQAO DE CONTRATO

I- RELATORIO.

Trata-se de pedido de renovagao de prazo contratual que possui objeto

refere-se a pregao presencial de n°. 014/2017, o presente instrumento tern por

objeto a Contratagao de empresa especializada em servigos de organizagao,

planejamento e execugao de eventos culturais, educacionais, cerimonial, esportivos

e contratagao de grupos para atendimento, conforme termo de referenda e planilha

discriminativa do edital e clausula segunda deste contrato - LOTE I (contragao de

fornecimento de quentinhas, palestrantes, locagao de espago para eventos,

agua mineral, balaios juninos, cenografia para eventos , coffe break, confecgao

de camisas para eventos, locagao de radio de telecomunicagoes dentre

outros).

Na justificativa de renovagao a Secretaria informa que as festas e eventos

encontram-se registradas no calendario municipal, evidenciando ainda que o

fornecedor apresenta declaragao sobre a manutengao dos pregos apresentados

demonstrando a economicidade na renovagao contratual.

Encontra-se acostado aos autos certidoes de regularidade fiscal,

documentos probatorios da empresa, contrato inicial, termo aditivo, pedido de

realizagao de despesa com dotagao orgamentaria, justificativa pela renovagao do

prazo contratual, dentre outros documentos.

£ o sucinto relatbrio. Segue o exame juridico.
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Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

II - ANALISE JURiDICA.

Inicialmente conv6m ressaltar que a realizagao de novo certame

provavelmente ensejaria em um aumento dos valores contratados, assim denota-se

a vantagem para Administragao publica a manuteng§o do contrato.

Em sua justificativa informa que o contrato atende a necessidade das

atividades vinculadas ao gabinete da prefeita bem como as demais secretarias em

assuntos institucionais.

Em regra, a duragao dos contratos dessa natureza (servigos continuos)

nao pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposigÿo da Lei n°

8.666/1993. No caso em tela, a prorrogagao pretendida nao acarreta a extrapolagao

desse limite, contudo a justificativa para a prorrogageio encontra-se plauslvel na

fundamentagao de outros dispositivos legais.

Da leitura e interpretagao dos dispositivos acima transcritos, conjugados

com as disposigoes da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudencia do TCU sobre o

assunto1, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas a

regularidade da prorrogagao do prazo contratual, a saber: 1) existencia de previsao

contratual admitindo a possibilidade de prorrogagao; 2) interesse da Administragao

na continuidade dos servigos; 3) interesse expresso da contratada na prorrogagao;

4) limite total de vigencia de 60 meses; 5) prestagao regular dos servigos ate o

momento; 6) obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao;

7) redugao ou eliminagao dos custos ja pagos no primeiro ano; 8) respeito aos

limites de pregos estabelecidos no Orgamento e Gestao; e 9) aprovagao formal pela

autoridade competente; 10) Manuteng3o da condigoes iniciais de habilitagao pela

contratada.

1 Lieitagdes e contratos : orientates e jurisprudencia do TCU / Tribunal de Contas da Uniflo. - 4. ed. rev., atual. c ampl.
Brasilia : TCU. Secrctaria-Geral da Presidcncia : Senado Federal, Secretaria Especial de EditoragSo e Publicagftes. 2010.
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Procuradoria Geral do Municipio
•Jill

A existencia de previs3o de renovagao contratual encontra-se expressa

na clausula 4.3, do instrumento contratual.

Com relagao a necessidade de cotageio, possuo entendimento diverso,

fundado no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, modificado a partir de 2013*
demonstrando a desnecessidade de apresentagao de cotagdes para renovagoes

contratuais, vejamos diversos julgamentos RECENTES DO TCU:

5.2. Demonstragao de vantajosidade economica da
prorrogagao contratual, sem a necessidade de pesquisa de
mercado, quando previstos requisites contratuais de
reajuste salarial, de indices de pregos de insumos e de
limites de prego para contratagao.

Ainda na representagdo que analisou aspectos relacionados aos
contratos de prestagao de servigos de natureza continua, o
Tribunal cuidou da questao da baixa eficiencia e efetividade das
pesquisas de mercado atualmente para subsidiarem as
prorrogagoes contratuais. 0 grupo de estudos multi-institucional
argumentou que os itens que compoem o custo dos servigos de
natureza continuada - remuneragao, encargos sociais, insumos
e LDI - variam, em grande medida, segundo parametros bem
definidos, de forma que a realizagdo de nova pesquisa de
mercado, no caso de eventual prorrogagao contratual, seria
medida custosa e burocratica, nao retratando, verdadeiramente,
o mercado, uma vez que ela tern normalmente levado a pregos
superiores aos obtidos na licitagao. Em seu vote, o relator,

diante das informagoes apresentadas, suqeriu que se
entendesse desnecessaria a realizagao de pesquisa junto ao
mercado e a outros orqaos/entidades da Administragao

Publica para a prorrogagao de contratos de natureza
continuada. desde que as sequintes condicoes contratuais
estejam presentes, assequrando a vantajosidade da
prorroqacao: a) previsao de que as repactuacoes de precos

envolvendo a folha de salarios serao efetuadas somente
com base em convencao. acordo coletivo de trabalho ou em
decorrencia de lei; b) previsao de que as repactuacoes de
precos envolvendo materiais e insumos (exceto, para estes
ultimos, quanto a obriqacoes decorrentes de acordo ou
convencao coletiva de trabalho e de Lei), serao efetuadas
com base em indices setoriais oficiais, previamente

definidos no contrato, a eles correlacionados, ou, na falta de
indice setorial oficial especifico, por outro indice oficial que

quarde major correlacao com o segmento economico em
que esteiam inseridos ou adotando. na ausencia de indice
setorial. o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
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Procuradoria Geral do Munidpio
LAURODE
FREITAS

- IPCA/IBGE. Para o caso particular dos servicos
continuados de limpeza, conservacao, hiqienizacao e de
viqilancia, o relator adicionou ainda a aderencia de valores a
limites fixado em ato da SLTI/MP. Nos termos do voto do
relator, o Plenario manifestou sua anuencia. Acordao
1214/2013-Plenario. TC 006.156/2011-8, relator Ministro
Aroldo Cedraz, 22.5.2013.

Esse, a sabendas, 6 o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

“a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao principio constitucional da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

da Lei n. 8666/1993, o quaI determina como condigao

indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

vdrios municipios adotam como prdtica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

orgaos municipals como meio de imprensa ja e uma pratica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de

penalidade

Ademais, e como professa Marpal Justen Filho2,

“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao 6 causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

' op. cit., 11“ ed., p. 528.
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Procuradoria Geral do Municipio
LAUROOE
FREITAS

publicagao 6 condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regulariza com nova publicagao”. [...]

“A lei determina que a publicagao deverd ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tem o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao, nem desfaz o vinculo", (grifamos)

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se

preenchidos no presente procedimento, o pedido de renovacao de prazo de 12

(doze) meses, constatando-se ainda que a utilizacao de dotacao orcamentaria

e proporcional ao ano de exercicio financeiro, assim este presente ano

somente sera utilizado 12/12 avos, reqistrado nos autos dotacao orcamentaria

suficiente para efetivacao da renovacao contratual.

Com efeito, o art. 57 da Lei federal n° 8.666/1993, com a redagao dada

pela Lei federal n° 9.648, de 27/05/1998, dispoe que:

“Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara

adstrita a vigencia dos respectivos crdditos orgamentarios,

exceto quanto aos relativos:

[...]

II- a prestagao de servigos a serem executados de forma

continua, que poderao ter a sua duragao prorrogada por

iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengao de

pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao,

limitada a sessenta meses".
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Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

Outrossim, n§o suscita duvida academica ou pretoriana a conclusao de

que o termo de prorrogagao nao pode e nao deve ser interpretado como instrumento

de contrato, posto que decorrente deste. Tampouco que a prorrogagao de prazo

implique em modificagao substante do contrato originalmente pactuado. Com efeito,

o festejado publicista Margal Justen Filho3 advoga que:

"a hipdtese de prorrogagao nao se confunde com a de

modificagao contratual. A prorrogagao consiste em renovar

uma certa contratagao, para que tenha vigencia por periodo

posterior aquele originalmente previsto. Em termos juridicos,

a prorrogagao nao e uma modificagao contratual £ o

mesmo contrato reiniciando sua vigencia e vigorando por outro

prazo. Jd a modificagao se caracteriza quando o conteudo

das obrigagoes das partes e alterado. "

Na hipbtese de prorrogagao do prazo contratual nada se acresce ao

ajuste originariamente celebrado entre as partes, sen3o trata-se do mesmo contrato

que se protrai no tempo. Como nao representam qualquer acrescimo ao objeto

contratado, nao se enquadram no conceito de aditamentos. Destarte, entendemos

que descabe a obriqatoriedade de publicacao prevista no paraqrafo unico do art. 61

da Lei n° 8.666/1993 aos termos de ororrogacao de contratos. Todavia, para que

n3o se alegue inobservancia de princlpio insculpido no caput do art. 37 da Carta

Magna, sugerimos que se publique no Diario Oficial da Prefeitura o extrato do

termo de prorroqacao de prazo.

Esse, a sabendas, 6 o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

“a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao princlpio constitucional da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

1 in Comentarios a Lei de Licitaqoes e Contratos Administrativos. Sao Paulo: Dialetica, 8* ed, p. 523.
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da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condigao

indispensdvel para a eficdcia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

varios municipios adotam como prdtica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

orgaos municipals como meio de imprensa jd e uma prdtica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de

penalidade

Ademais, e como professa Margal Justen Filho4,

“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regulariza com nova publicagao". [...]

“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tern o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, atd mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao, nem desfaz o vinculo ', (grifamos)

4 op. ctt., 11* ed., p. 528.
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Face ao exposto, entendo pela viabilidade juridica do aditivo contratual,

pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimento das condicionantes

necesscirias a prorrogagao contratual.

Ill - CONCLUSAO

Ex positis, opino favoravelmente a renovagao do prazo contratual

inicialmente ajustado em mais 12 (doze) meses, mantendo-se as mesmas condigoes

e termos inicialmente pactuados.

Promovendo-se a elaboragao do termo aditivo.

Salientando-se que tal parecer e meramente opinativo.

£ o parecer, s.m.j.

Nestes Termos.
'

LAURO DE FREITAS -BA, 23 DE/MBRO/fe 2020.

DR, HENRIQUE-TAfJ
/ SUBPROCURADI

IAJ0RA SILVA
OR GERAL
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PUBLICADO
Lauro de Freitas PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASa
Cooldenaÿ

r PfW°

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO N" 017/2020 DO CONTRATO N° 021-B/2018

Pelo prcsente instrument*), fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cliiusulas e

declaragScs:

CONTRATO ADITADO n“. 02l-B/2018: 0 presente Contrato tern por objeto a Contratag&o de empresa especializada em

organizagflo, plancjamento e execugao de eventos culturais, educacionais. cerimdnias, esportivos e contratagao de grupos para
atendimento de atividades das secretarias municipals de Lauro de Freitas/BA. Pregao Prescncial para Registro de Pregos -
N° 014/2017.

LICITACAO: ATA DE REGISTRO DE PREC’O do pregSo presencial n° 014/2017. em observance a iei if 8.666/93.
PROC ESSO ADMINISTRATIVO: 25116/2019
DOTAC AO ORCAMENTAR1A: 02.1601.2315.339039.00; 02.0100.2020.339039.00.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direilo publico intemo, com sede na
Praga JoJo Thiago dos Santos, s/n. Centro. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000. inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40.
representado pela Prefeita. Sra. Mocma Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: RF.ALCE PRODUCES E EVENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 14.387.525/0001-
36, estabeiecida na Av. Valdomiro Rodrigues. n° 103, Lotes 08 e 09, SalaOl. Edificio REVI CENTER, Centro, Lauro de
Freitas/BA, neste ato representada na forma dos seus estatutos sociais ou procuragao.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: RcnovagAo do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio
em 01/02/2020 e termo final previsto para 01/02/2021, com valor global de RS3.531.000,00 (tres milhocs quinhentos e
trinta e urn mil reais). conforme dotagOo orgamentiiria supra e em atendimento a solicitagao do Gabinete da Prefeita.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAfAO: Os contratantes ratiticam as demais clausuias constantes do contrato ora
aditado.

)

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTS: Este aditivo ao contratoiregido pela lei n°. 8.666/93. com
redag3o da lei n“. 8.883/94 c demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor. na presenga das testemunhas abaixo, elegendo o
foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 28 de Janeiro de 2020.

MUNICIPIO D£ LAURO DE FREITASV CONTRATANTE
Sra. Moema Isabel Passos Gramacho-Prefeita

ABINETE DA PREFEITA
Roberto Wellington Lopes

RF.ALCE PRODUCES E EVENTOS LTDA EPP-CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. U-Q<M.CUM frs-X->. Vers V (Ura
CPFolZ.. 3ÿ>*S-<ÿ|-o

CPFÿIH
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Diario Oficial do
Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO N° 011/2020 AO CONTRATO N°

005/2017

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB1L SOCIEDADE

SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio do Lauro dc Freitas.
Processo Adininistrativo: 00203/2020. Licituÿao: Inexigibilidadc n°002 /20I7. Art. 25. II c art. 13, 111.

da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: ContratagSo por inexigibilidade de licitaÿao de etnpresa de

consultoria para servifos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo

Municipal de Assistencia Social. Objeto do Aditamento: Renovacao do contrato por mais 12 (doze)

mescs, com inicio em 14/01/2020 c terino final previsto para 14/01/2021. conformc dotav'ao
orcamentaria supra e.em atendimento a solicitaÿao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0301.2036.33903500.02;
0700.2025.33903500.00; 1200.2030.33903500.00.00. Data dc Assinatura: 14 de Janeiro de 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho.

1000.2028.33903500.04;e Cidadania. Dotac&o Orcamentaria:

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° (116/2020 AO CONTRATO N". 021.A/2018.

CONTRATADA: REALCE PRODUCES E EVENTOS LTDA EPP. CNPJ/MF; 14.387.525/0001-
36. CON!RATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
25112/2019. LicitacSo: ATA DE REGISTRO DE PRECO do pregao prescncial n° 014/2017, cm
observancia a lei n1’ 8.666/93. Objeto do Contrato: O presente Contrato tern por objeto a Contratacao
de empress especialtzada em organizacao. planejamento e execugao de eventos culturais. educacionais.
cerimonias, esportivos e contratacao de grupos para atendimento de atividadcs das secretarias
municipais de Lauro de Freitas/BA. Pregao Presencial para Registro de Preÿos - N° 014/2017. Objeto
do Aditamento: Renovacao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 01/02/2020 e termo

final previsto para 01/02/2021. com valor global de RSI.690.500,00 (hum milhao seisccntos e noventa

mil e quinhentos reais). conforme dotacao orcanientaria supra e cm atendimento a solicitacao do
Gabinctc da Prefeita. Dotacao Orcanientaria: 02.1601.2315,339039.00; 02.0100.2020.339039.00. Data
de Assinatura: 28 de Janeiro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

Processo Adininistrativo:

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 017/2020 AO CONTRATO N". 021.B/2018.

CONTRATADA: REALCE PRODUCES E EVENTOS LIDA EPP. CNPJ/MF: 14.387.525/0001-
36. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Adininistrativo: 25116/2019.

LicitacSo: ATA DF. REGISTRO DE PREQO do pregao presencial n° 014/2017. em observancia a lei
n° 8.666/93. Objeto do Contrato: O presente Contrato tern por objeto a Contratacao dc empresa
especializada em organizacao, planejamento e execucao de eventos culturais, educacionais,
cerimonias. esportivos c contratacao de grupos para atendimento dc atividadcs das secretarias
municipais de Lauro de Freitas/BA. Pregao Presencial para Registro de Precos - N" 014/2017. Objeto
do Aditamento: Renovacao do contrato por mais 12 (doze) mescs. com inicio em 01/02/2020 e termo
final previsto para 01/02/2021, com valor global de R$3.53 1 .000,00 (tres milhoes quinhentos e trinta c
um mil reais). conforme dotacao orcamentaria supra e em atendimento a solicitacao do Gabinele da
Prefeita. DotacSo Orcamentaria: 02.1601.2315.339039.00; 02.0100.2020.339039.00. Data de
Assinatura: 28 de Janeiro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: JF7PHJ0UH50H5UGGB1C2IG

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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