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CAIXA

ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO N®. 0350965-67/2011 MINISTERS DAS CIDADES / CAIXA

Processo n4. 2647.0350965-67/2011

Pelo Termo de Compromiaso n®. 0350965-67/2011, as partes adiante nomlnadas e quallflcadaa, tfcm, entre si, justo e
acordado o repasse de recursos do Orpamento Geral da Uniflo a tltulo da transferOncIa obrigatboa. am conformidade
com as disposipfies contidas na Lei 11.576, da 26 de novernbro da 2007, no Decreto n®. 7.488, de 24/05/2011, nas
diretrizss operadooais estabalecidas pelo Ministers para o oxercicio, na Lei 8.666, de 21 de junho da 1993 e suas
alierapfles, bem como no Contrato de PrestagSo de Servlÿs firmado entre o Ministbrlo das Cldades e a Caixa
Econfimlca Federal e demals normas qua regulam a espbcie. as quais as partes, desde \&, se sujeitam, na forma a
seguir afustada.

I - COMPROMITENTE: A UnlSo Federal, por intermedio do MinlsWrlo das Cldades, na quaiidade de compromltente
repassadora dos recursos. represantada pela Caixa Econflmica Federal, institufoSo financeira sob a forma de empresa
publics, dotada de personalidade Juridica de diretto privado, criada pelo Decreto-Lei n®. 769. de 12 de agosto de 1969 e
con8tltuida pelo Decreto n®. 66.303, de 8 de marpo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n®. 0.473, de
05 de junho de 2008 e suas olterapfies, com sede no Setor Bancano Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasllia-DF Inscrila no
CNPJ-MF sob o n4. 00.360 305/0001-04, neste ato representada por Aristbteles Alves de MeneZes Junior ,RG n®.
2484268/SSP/Ba , CPF n®. 312.983.625-04, residente e domicillado em Salvador/Ba . conforms procuraÿc lavrada em
notas do2® oflcio da Notas e Protesto de Brasflia, no livro 2729 fts. 108 e 109 , em 17/00/2009, doravante denomlnada
8implesmente CAIXA.

II - COMPROMISSARIO - Lauro de Freltas/BA, Inscrito no CNPJ-MF sob o n®. 13.927.819/0001-40, na quaiidade de
compromlssbrfo recebedor de recursos, neste ato representado pela respective Prefefta. Sr* Moema Isabel Passos
Gromecho, portador do RG n*. 0094321833/SSP/BA e CPF n4. 133.399.825-20. residente e domicifiado no Condomlnio
Parque dos Coqueiros, PortSo, Lauro de Freitas, Behie, doravante denomfnado simplesmente COMPROMISSARIO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O Termo de Compromlsso, ao qual este documento faz-se anexo, tem por flnalldade a transferdncia de recursos
financeiros da UniSo para a execugSo de microdreriagem, canallzacao de corrego, esgotamento sanltarlo, obra de arte
especial contango e estabilizacao de solo no Municipio de LAURO DE FREITAS, no amblto do Programs
PPWntervengbes em Favelas - Saneamento Integrado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Z - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execugSo com os respectivos cronogramas e o piano de aplicagSo— dos recursos financeiros, devidamente Justificados, para o perlodo de vigSncia do Termo de Compromisso, constant do
Plano do Trabalho e dos respectlvoa Projelos TScnlcos, anexos ao Processo adma identificedo, que passam a fazer
parte integrante do Termo de Compromisso, fndependentemente da transcrfoflo

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA<?0E8

3 - Como forma rniitua de cooperagSo na execugfio do objeto pnavisto na ClAusula Primelra, e3o obngogbes des partes:

3.1 -DA COMPROMITENTE
a) manter o acompanhamento da execugflo do empreendimento. bem como atestar a aquisig&o dos bens pelo

COMPROMISSARIO, constantes do objeto prevlstn r»o Plano do Trabalho Integrante do Termo de Compromisso;

b) transferir ao COMPROMISSARIO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execupfio financeira
aprovado, observando o disposto na Cldusula Sexta deste Anexo e a disponlbilidade financeira do Gestor do
Programa;

c) analisar as eventuais so'icftaqbes de reformulagflo do Termo de Compromisso e do Plano de Trabalho feiias peto
COMPROMISSARIO, submetendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no DiArio Oflcial da Unlflo o extrato do Termo de Compromisso e de suas alleraqCes, estas nos casos que
couber, dentro do prazo estabeleddo pelas normas em vigor;

e) receber e analisar as prestaefies do eontas encaminhados pelo COMPROMISSARIO.

/3.2 - DO COMPROMISSARIO
a) executar os trabalhos necessarios & consecugfio do objeto, a que alude o Termo de Compromisso. observando

critbrios da quaiidade tecnica, os prazoe e os custos previstos; /
b) ter consignado no Orgamento do corrente exerclcfo Ou. em previa lei que autorize sua inclusao, os subprojÿrbs on

subatividBdes deccrmenles da trar,sfer4nda efetuada pela UniSo e, no caso de investimenlo que ext ' ‘
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CAIXA
exercicio, consigner no Plano Plurianual os recursos para atender Ps despesas am exerctaoe futures qua.
anualmente constarSo do Orgamento, podando o COMPROMISSARIO 6or argOido polo© Orgfio® de controlo tntcrno

e externo pela eventual inobservSncIa ao pracelto contldo nesta letra;
c) manter, em AgAncia da CAIXA, conta bancAria vinculada ao Termo do Compromisso;
d) apresentar a COMPROMITENTE relatbrios da execugSo flsico-financeira relativos & axecugfio do objeto contratado,

bam como da integralizaqSo do contrapartida, em perlodicidada compativel com o cronograma de execufAo
estabelecido;

e) prestar contas, junto d COMPROMITENTE, dos recursos transferidos pela UniSo, inclusive de eventual
rendimenlos provenientes das aplicagSes flnanceiras legalmente autorizadas;

f) propioar. no local de execute das obfHs/servlgos, os melos e as condlgOes necessaries para que a
COMPROMITENTE possa realizar inspogfies periOdlcas. bam como os OrgSos de controlo externo:

g) compatibilizar o objeto a ser executado com normas a precedimantos da pre*erva?flo amblental municipal, estaduai
ou federal, conforme o caso:

h) restitulr, obscrvado o disposto na Cldusula Oitava, o saldo dos recursos finencelros nS© utilizados.
i) atastar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas inidOneas a Suspensas - CEIS, a regularidade das ampresas

e/ou profissionais partidpantes do processo de licitagfio, em especial ao impediment daquelas em contratar com o
Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516. de 15.03.2010;

j) observer o disposto na Lei n* 8.666, de 21.06.1993 a suas alteragces, na Lei n'10.520, de 17.07.2002, no Decreto
n°5.504. de 05.08.2005, a na IN STN 01, da 15.01.1997 para a contratado de empresas para a exacugio do objeto
desle Termo de Compromisso. bem como utilizer a modalldsde de licltagfio PregSo para os casos de contratagSo
de bens e sen/igos comuns, obedecendo o disposlo nos incisos l a V do art. 1° de Portaria Intermlnisterial
{Ministtno do Pianejamento, Orgamento e GestSo e Mlnist6rio da Fazenda) n° 217, de 31.07.2006, a qual o
contratado declare oonheoer seu intelro conteildo, bam como apresentar a COMPROMITENTE declaredo de
advogado nflc participante do processo de lltitapao acerca do atendimento ao disposto nas Lais citadas, em
especial 6 Lei 8.666, 21.06.1993 e suas alteragCes:

K) observar as condigCes para recebimento de recursos da UniSo e para inscrlgfio em restos a pagar, ralativamente
aos recursos contratados a tituto de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar n# 101, de 04.05.2000;

I) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Oecreto 5.296, de 02.12.2004.
relativamente & promopflo de acessibilidade das pessoas portadoras de defici£ncia fisica ou com mobifidade
reduzida;

m) dlvulgar, em qualquer apflo promocional reladonada ao objeto a/ou objotfvo do Termo de Compromisso, o noma do
Programs, a origem do recurso. o valor do flnanriamento a o noma do COMPROMITENTE e do Gesior do
Programs, como antes particlpantes. obrigando-se o COMPROMISSARlO a comunicar expressamente A CAIXA a
data, forma e local onde ocorrerd a apfto promocional, com antecedSncia minima de 72 (setanta a dues) horas, sob
pena de suspensSo da liberagSo dos recursos financeiros;

n) notlflcar os partidos pollticoa, sindlcatos da trabalhadores e antidades emprasarlais, ccwn sede no Municipio, da
Jiberapflo dos recursos, no prazo de dols dias liters, contados da data de receblmentos dcs recursos.

o) respon»abilizar-se pela conclusSo do empreendimento, a fim de assegurar sua funcionalidade, quando o objeto do
contrato prever apenas a execugSo de parte desse empreendimento;

p) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes da transfertncia efetuada
pela UniSo. bem como promover adequadamente sua manutenyao;

q) apresentar a Licenga da Operapflo, fomedda pelo 6rg9o amblental competente;
t) tomar outras providftncias neeessirlas A boa execugfio do objeto do Termo de Compromisso,

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A COMPROMITENTE transferiri ao COMPROMISSARlO, de acordo com o cronograma de execugSo financeira e
com o piano da apllcapfio constantes do Plano de Trabalho. ate o valor de R$ 15.005.522,43 (quirtze mllhfies, cinco mil
quinhentos e vinte a dois reals e quaranta a trSs centavos).

4.1-0 COMPROMISSARlO alocart, a titulo de contrapartida, o valor de R$ 0,00 de acordo com 0 cronograma de
desemboteo.

4.2 - Os recursos transferidos pela UniSo e os recursos do COMPROMISSARlO destlnados 4 consecugflo do objeto
pactuado. flgurarfio no Orgamento do COMPROMISSARlO obedecendo ao dasdobramento por fortes da recursos e
elementos de despesa.

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessaiios a consecugSo do objeto deste Termo de Compromisso terao seu
aporte sob responsabilidade exclusiva do COMPROMISSARlO. /

4.4 - A movimentagSo financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, ubrigaturiamente, na donta
vinculada ao Termo de Compromisso. / f
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CAIXA
CLAUSULA QUINTA - DA AUTORJZAQAO PARA INfCIO DAS OBRAS/SERVIQOS

6 • 0 COMPROMISSARIO, por meio deste Instrument, manifesto sua expressa concordAnria em aguardar a

autorizapfio escrita da COMPROMITENTE para o Inldo das obras e/ou servipos objeto do Tarmo dc Compromisso.

51- A autorizapAo mencionada acima ocorrerA apbs a finalizapAo do processo de enAlise p6s-contratual.

5.1.1 - A autorizapao para inicio das obras 6 condidonaaa, ainda, A retomada de obra(s) paralisada(s) de Contraio(s)
anteriormente firmado(s) no Ambito do Programas do MlnistArlo das Cidades, quando exislentes, polo Compromresario.

5.2 Eventuais obras a/ou servlooe executados antes da autorizapAo da COMPROMITENTE nflo serAo objeto de
medipSo com vistas a llberagAo de recureos at6 a emissflo da autorizapfio acima dlspoata.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAQAO E DA AUTORIZAQAO DE SAQUE pos RECURSOS

6 • A liberapfio dos recureos financeiros serfi feita diretemente em conta bancAria vinculada ao Termo de Compromisso,
apds sua publlcagfio no Difirio Oficial da Unlfio e autorizapfio para inicio das obras/servipos dlsposta na ClAusula
Quinta, o ocorrerA em conformldade com a execupflo fialca e orpamentfiria da operagfio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa.

8.1 - A autorizapfio de saque dos recureos creditados na conta vinculada sera feita de acordo com o modelo especificar
modeio, conforme oppfio formalizada peto Compromissario: aferigfio por paroela conforme oppfto fbrmallzada peio
COMPROMISSARIO a COMPROMITENTE.

6.2 - 0 saque da ultima parcela, que nfio poderfi ser inferior a 10 % do valor do repasae contratado, ficarfi condlcionado
ao atesto da execupflo total do empreendimento objeto do Termo de Compromisso, bem como A comprovapfio, peio
COMPROMISSARIO, da integral aplicapfio do valor relativo a contrapartida exiglvel.

CLAUSULA SeTIMA - DA CLASSIFICACAO OROAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 •As despesas com a axecupfio do objeto do Termo de Compromisso correrfio a conta de recureos atocados nos
respectivos orpamentoe das partes.

7.1 - R$ IS.003.3??.43 mulnze mllhOea. cinco mi. ouinhentos e vinte e dois rears e auarenta e trfts centavosi correrSo A
conta de recureos atocados no orpamento do Gestor, no exercido de 2011. Unidade Gestora 175004, Gestfio 00001
na{s) Fonte{s) de Recursoa 100. no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho (funclonall 17512012210S50029:
R5 445.650.34 foualrocentos e auarenta a dnco mu. seiscentos e cinauanta reals trinta a ouatro centavos). 1444042)

Nota de Emoenho n°2011NE000925. emitidaam 30/08/2011.

7.2 - R$ 14.659.872.09 fouatorze mllhdea . ouinhentos dnouenta e nove mil, oltocentos e setenta e dois reals a nove
centavosi a ser empanhado de acordo com datermlnapfio especffica do Gestor, com incorporapfio ao Termo de
Compromisso mediants Apoatilamonto.

7.3 - A eficicla do Termo de Compromisso esto condicionada A validade do(s) empenho(s) acima citado(s) que A
determinada por instrument) legal, findo o quai, sem a total HberapSo dos recursos, este Termo de Compromisso fica
aulomaticamente extinto.

7.4 - A despesa do COMPROMISSARIO com a axecupfio do objeto do Termo de Compromisso, a Htulo de
contrapartida, correrA A conta de recursos atocados no seu orpamento.

CLAUSULA OJTAVA - DA EXECUQAO FINANCEIRA

8 - A oxecupAo financeira do Termo de Compromisso deverA atender As condipdes estabeiecidas nesta ClAusula.

8.1 - A programapfio e a execupAo deverSo ser realizadas em coparado, de ecordo com a noturoza o a fonts, se for o
caso.

8 2 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE nSo poderAo ser utilizados para o pagamanto de despesj
relatives a periodo anterior ou posterior 6 vigftnota do Termo de Compromisso.

8.3 - Os recursos transferidos peia COMPROMITENTE nflo poderAo ser utilizados em finalldade diverse da estabeledfc
naste Instrumanto. f\
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8.4 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE deverfio ser movimentados, unloa e exclusivamente, na Caixa

Economica Federal, Agenda n*. 2022, em conla bancfirta de n°. 006.00350865-0, vlnculaoa ao Iermo de Compromisso,

8.4.1 - Os recursos transferidos, enquanto nfio utilizados, serfio aplicados em cademeta de poupanpa se o prazo

previsto para sua utilizapfio for igual ou superior a um mfis, ou em fundo de apllcapfio financelra de curto prazo ou
operagfio de mercado aberto lastreada em tlfulos da dfvida ptibllca federal, quando a sua utillzapSo estiver prevista para

prazo menorque um mfis

8.4.1.1 - Fica a COMPROMITENTE autorizada a promover as apllcapfies dos recursos creditado* na cents bancana

vinculada nas hipoteses e segundo as moda'idsdns de aplicapfio previstas nesta Clausula

8.4.2 - As receltas financeiras auferldas na forma deste item serfio computadas a crfidito da conta bancfiria virtcuiada,

podendo ser apilcadas, dentro da vigfencia estabeledda, na consecupfto/ampiiapfio de seu objeto e devendo constar de

demonstrative especifico que integral a prastagfio de contas, vedada a sua utillzapSo como contrepartlda.

8.4.2.1 - Na ocorrSncia de rendimentos negativos na aplicapfio financelra que comprometam a execupfio do objelo
pactuado. fica o COMPROMISSARIO obrigado ao aporte adicional de contrapartida

8.5 - Eventuals saldos financeiros vertficados quando da conciusflo, denUncia, resdsfio ou extinpSo do Termo de —Compromlsso, Inclusive os provenientes das receitas obtldas em aplicapfies financeiras realizadas. apds concHlapao
bancfiria da conta vinculada a osto instrumento, devorflo ser roatltuldoo 6 UNlAO FEDERAL no prazo rmprorrogSvel de
30 (trinta) dies do evento. na forma indicada pela CAIXA na fipoca da restituipfio.

8.5.1 - Deverfio ser restltuldos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legal# e atualizados
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da leglslapfio aplicfival aos dfibitoc para com a Fazenda
National, nos seguintes casos:
a) quando P8O for executado o objeto pactuado nesle Instrumento;
b) quando nfio for apresentada, no prazo regulamentar, a rospectiva prestapio de oonfas partial ou final;
c) quando oo rocursoo forom utilizados am ftnolidade diverse da estabelecida neste Instrumento;
d) quando houver utilizapSo dos valores resultantes de aplicapbes financeiras em desacordo com o estabeiecido no
item 8.4.2;
e) quando houver ImpugnapSo de despesas, se realizadas em desacordo com as disposipfies do termo celebrado.

8.5.2 - O COMPROMISSARIO, nas hipbteses prBvistas nos itens 8.5 e 8.5.1. serfi notificado para que, no prezo mfiximo
de 30 (trlnla) dias, a contar do recebimento da notiflcapAo, restitua os valores dos repasses devidamenfe atualirados
conforme exlgido para a quitapfio de dfibitos para com a Fazenda National, com base na varlapHo da Taxa Referancial
do Sistema Especial de UquidapSo e de Custbdla - SEUC, acumulada mensalmente, ate o Ultimo dia do mSs anterior
ao d8 devolupflo dos recursos, acrestido esse montante de 1% (um por cento) no mfis de efetivapSo da devolupfio dos
recursos & Conta Onica do Tesouro National.

8.5.3 * vencido o prazo previsto no Item anterior sem que o COMPROMISSARIO proceda a restituipfio dos valores, flea
a COMPROMITENTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder aos dfibitos dos
valores respectivos e repassfi-los a UntSo.

8.5.4 - Na hlpotese prevlata no Item 6.3.3, nfio havendo recursos suflclentes para se proceder a completa restituipfio,
deverfi ser encamfnhada denUnda ao Tribunal de Contas da Unlfio pela COMPROMITENTE

8.6 - Os casos fortuitos ou de fbrpa malor que Impepam o COMPROMISSARIO de prestar contas dos recursos
receDidos e apiicados ensejarao a juntada de documentos e juslificativae, a serem entregues fi COMPROMITENTE,
para anfilise e manlfestapfio do Gestor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMING DA V1GENCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidoe em decorrfintia do Termo de Compromisso, quando
da finalizapfio do objeto pactuado ou extinpfio do Termo de Compromisso, serfio de propriedade do
COMPROMISSARIO.

CLAUSULA DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - E c Gestor do Programa a autoridade nomnatizadora. com competfincla para coordenar e definlr as diretrizes do /Programa, cabendo fi COMPROMITENTE o acompenhamento e a avallapfio das ap5es constantes no Termo d«/
Compromisso.

/

10.1 - Sempre que Jutgar convenlente. o Gestor do Programa poderfi promover vlsita* in loco oom o proptetoy do
acompanhamento a avallapfio dos resuitados das atividades desenvolvldas em razfio do Termo de Compromfesfi
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

r ~
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CAIXA

10 2 - £ prerrogattva da Unifio, por Intenmfidio do Gestor do Programs e da COMPROMITENTE. promover a fiscaiizagfio

fislco-financaira das atividades referentes ao Termo de Compromisso, bem como, conser/ar, em qualquw hipdlese, a

faculdade de assumlr ou transferlr a resporeabilidade da execugfio da obra/sarvigo, no caso de 6ua parallaagSo ou de

fato relevant© quo venba a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAgAO

1t * Obriga-se o COMPROMISSARIO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conla especlfica do grupo

vtnculadc ao atlvo financelro. os recursos recebidos da COMPROMITENTE, tendo como contraperfida conta adequada

no passivo financeiro, com subcontes Identificando o Termo de Compromlsao e a especificagfio da despesa, nos termos

do Artigo 54. parfigrafb primeiro, do Decreto n° 93.872/06.

11.1 - As faturns, recibos, notes fiscals e qualsquer outros documentos comprobot6rios de despesas 3erfio emiUdos em

nome do COMPROMISSARIO, devidamente Identificados com o numero do Termo de Compromisso. e mantidos em
arqulvo, em ordem cronolOgica, no prdprio local em que forem contabillzados, a dlsposlgfio dos drgios de conlrole

intemo e extarno e pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovagfio da prestagfio de contas pels
COMPROMITENTE

11.1.1 - A COMPROMITENTE poderfi sollcitar o encaminhamento de cdpias dos comprovantes de despesas, ou de
outros documentos, a qualquer momenta, sempre que Julgar conveniente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA •DA PRESTAQAO DE CONTAS

12 - Para fins de prestagfio de contas partial deverfio ser apresentados fi CAIXA, no minimo, relagSo de pagamentos
ofetuados com 03 comprovantes de despesas original? ou equivalent©* (notas fiscals, recibos de pagamento ou outro
documento comprobatbtlo). extrato bancfirio da conta vinculada e Relatano Resumo do Empreendimento, inclusive os
relacionados ao trabalho social ou socioambiental.

12.1 - Quendo a liberagfio dos recursos ocorrer em 3 (trds) ou mals psrcelas do cronograma de desembolso, a terceira
ficarfi condicionada fi apresentagfio de prestagfio de contas partial referents fi prlmeira parcels llbersda e asslm
sucessivamente. Ap6s a aplicagfio da drltima parcels, serfi apreserrtada a prestagfio de contas do total dos recursos
recebidos.

12.2 - 0 prazo pare a apresentagfio das prestagCes de contas partial* deverfi ocorrer em aid 60 (sessenta) dies,
contado da data do pendftimo desbloqueio de recursos.

12.3 - A Prestagfio de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Clfiusula Quarta, deverfi ser apresantada fi
COMPROMITENTE atfi 60 (sessenta) dias apds 0 tfirmino da vigfincia do Termo de Compromisso.

12.4 •0 COMPROMISSARIO deve apresentar fi CAIXA na documentagfio de prestagfio de contas. quando bouver
retertgfio de tributes nos documentos fiscals apresentados. os comprovantes de recolhlmentos dos tributes dos drgSos
fazendfirios pertinentes.

12.5-0 COMPROMISSARIO deve apresentar a matrlcula de obra no Cedastro Especlfico do INSS (CEt) e a respective
Certtdfic Negativa de Dfibitos (CND), relativa fi regularidade das contrlbuigfies prevldenciarias da empress corrtratada
para oxecutar a obra, nos empreendimentos em que 0 recolhlmento das contribulgOes para a seguridade social for
exiglvel.

12.6 - Constatada irregularldade ou inadlmpldnda na apresentagfio da Prestagfio de contas final a que se refer* 0 caput
desta Clfiusula. 0 COMPROMISSARIO serfi notfficado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
da notlficagfio, adote as provldfindas para sanar a irregularidade, ou cumprir a obrigagfio

12.6.1 - Decorrldo 0 prazo da notlficagfio sem que a irregularldade tenha sldo sanada, ou cumprida a obrigagfio a
COMPROMITENTE oncamlnharfi denOnda ao Tribunal de Contais da Unifio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARY

13 - Correrfio fis expenses do COMPROMISSARIO os valores relatives as despesas extraordinfirias Incorridas Jala
COMPROMITENTE decorrentes de reanfillse, por solicitagfio do COMPROMISSARIO. de enquadramento do Term/ de
Compromisso e de projetos de engenharia e de trabalho social, da* despesas reeullantos do viatorie de ©tapes de <Jbra;
nfio previstas orlginalmente, bem como de publicagfio de extrato no Difirio Ofrcial da Unifio decorrente de alterscto
contralual de responsabilidade do COMPROMISSARIO. 7 \

927.394 v006 micro 5
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CAIXA

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os servipos de auditoria serSo reallzado® pelos orgfios de controle interno e externo da Unifio, sem elidir s

compelAncla dos drgfios de controle Interno e externo do COMPROMISSARIO. em conformldade com o Capltulo VI do

Decreto n° 93.872/86.

14.1 - £ livre o acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qua! esteja subordinado a COMPROMITENTE
a qualquar tempo, a todoa os ntna e fatos relacionados direta ou indlretamente com o irwtrumenlo pectuedo, quando em

missSo de fiscalizapSo ou auditoria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA IDENTIFICACAO DAS OBRAS E DAS ACGES PROMOCIONAIS

15 - £ obrigatdria a identificapSo do empreendimento com place segundo modelo fomecldo pela COMPROMITENTE,

durante o perlodo de durapSo da obra, devendo #er aftxada no prazo de ate 15 (quinze) diae, contsdos a partir da
autorizepSo do COMPROMISSARIO para o Intdo dos trabelhos, sob pena de suspensSo da liberapfio dos recursos
financeiros
15.1 - Em qualquer apSo promoclonal relactonada com o objeto do Tenmo de Compromisso sera obrigatoriamente
destacada a participate da COMPROMITENTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de apllcapSo dos
recursos, obaervado o dlsposto no § 1* do art. 37 da ConstltuipAo Federal, sob pena de suspensSo da liberapSo dos
recursos financeiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

18 A vig6ndo do Tormo de Compromteeo inlciar-se-i na data de sua assinatura, encerratido-se no dia 04/10/2012,
possibllitada a sua prorrogagSo medtante Termo Adltlvo e aprovapfio da COMPROMITENTE, quando da ocorrAncia de
fato 8uperveniente qua Jmpepa a consecupSo do objeto no prazo acordado.

CLAUSUU DECIMA SETIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17-0 Termo de Compromisso podera ser denundado por qualquer das partes e resdndido a qualquer tempo, ficando
esses responsdveis pelas obrlgapdes assumldas na sua vlgSnda, credltando-se-lhes, fgualmente. os beneficios
adquiridos no mesmo perlodo.

17.1 - Consthul motivo para rescisSo do Termo de Compromisso o descumprlmento de qualquer das Clfiusulas
pactuadas, partlcularmente quando constatada pela COMPROMITENTE a utilizapfio dos recursos em desacordo com o
constant© no Plano de Trabalho e nos Projetos TAcnicos

17.1.1 - A resetsSo do Termo de Compromisso. na forma adma prevlsta e sem tenham sido os valores restituldos t
Uniflo Federal, ensejara dentinda ao Tribunal de Contas da Unlflo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAQAO

18 - A alterapAo do Termo de Compromisso. no caso da necessidade de ajuste da sua programapflo de execupSc flsica
e fmancelra, inclusive a alterapAo do prazo de vtgAnaa. sard feita por Termo Adltlvo e sera provocada peto
COMPROMISSARIO, mediante apresentapSo das respedivaa jusllficatlvas, no prazo mfnimo de 30 (trinta) dias que
anlecedem o tArmino da sua vigdneia, sendo necessaria. para sua implementacSo, a concordttncia da
COMPROMITENTE.

18.1 - A alterapAo do prazo de vigdnda do Termo de Compromisso, em decorrAnda de atraso na liberspAo dos raoursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, seni promovlda *de oflcio’ pela COMPROMITENTE, limitada ao pariodo
do atraso verifiesdo.

18.2 - A alterapAo contratual referente aos valores dp Termo de Compromisso sera feita por meio de Termo
vedada, entretanto, a elterapAo para maior dos recursos oriundos da transferAnria ao COMPROMISSARIO trait
Clausula Quarta, Item 4.

18.3 - E vedada a alterapAo do objeto prevtsto no Termo da Compromisso.

27.394 v006 micro 6
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CAIXA
CLAUSULA D£CIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORReNCIAS E DAS COMUNICAQ6ES

19 •0* documentos instrutdrios ou comprobatOrios relativos d execu$flo deste Termo de Compromisso deverSo ser
apresentados em original ou am obpia autonticada.

19.1 - As comunicagGes de fatos ou ocorrfendas relalivas ao Tenrio de Compromisso serSo consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada, tetegrama ou fax.

19.2 - As correspondfindas dirigldas ao COMPROMISSARIO deverSo ser entregues no seguinte enderego: PCA JOAO
THIAGO DOS SANTOS -S/N -CENTRO.

19 3 - As correspondSndas dirigldas a COMPROMITENTE deverflo ser entregues no seguinte enderego: Caixa
EconOmica Federal, Superintendence Regional: Superintendfincia Regional Salvador, Av. MagalhSes Neto , 1520 2°
Andar - PHuba

CLAUSULA VIGfeSIMA •DO FORO

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes do Termo de Compromisso fica elelto o foro da Justiga Federal. Segfto
Judid6ria do Estado da BA, com reminds expressa de quatquer oulro, por mais prlvileglado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presenpa de duas
lestemunhas, que assinam, para que surta seus efeltos jurfdlcos e legate, em Juizo e fora dele.

A
Salvador, 02 de setembro de
Local/Data

2011

&doOOMPROMISsXRIO
ima Isabel Passos Gram

IITENTE
a Menezes Junior

Assinatura do COMPRQ
Nome: Aiistdteles Alves /Nome: Mo

/ CPF: 133.:
10

CPF:

Assinatura do Co-compromissado
Nome:
CPF

Tsatemunhss

I

ooc»
Nome: £>* <ÿ S 9 -4'vT“S

/?J

CPF: CPF:

27.394 vOOtt micro 7
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESPACHO

Saneando o processo adm.. observamos a ausencia dos documentos abaixo

1. Termo Aditivo do Termo de Compromisso n° 350.965-67/2011 com

vigencia em 30/12/2019;

2. Certidoes atualizadas do FGTS e Receita Federal;

3. Intengao de efetuar a conclusao da obra com Recurso Proprio. caso o

Termo de Compromisso n3o seja renovado a partir de 30/12/2019:

Encaminhe os autos para analise da CGM.

Atenciosamente,

4
Cesar Augusto Sampaio

Coordenador do Dpto. de Infraestrutura
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CAIXA Termo Aditivo

TERMO ADITIVO AO TERMO DE

COMPROMISSO
67/2011/MCIDADES/CAIXA, QUE ENTRE
SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR
ENTERMÿDIO DO(A) MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, NA
FORMA ABAIXO:

0350965-N°

A UniSo Federal, na qualidade de COMPROMITENTE, por intermedio do Concedente Ministerio
das Cidades, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.227.588/0001-83, representada pela Caixa
Economica Federal (CEF), instituifSo financeira sob a forma de empresa publica, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12/08/1969, e
constitulda pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27/12/2016, e suas
alterafSes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4,Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 00.360.305/0001-04, e MUNICtPIO DELAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ sob o n°
13.927.819/0001-40, na qualidade de COMPROMISSARIO no Termo de Compromisso n°
0350965-67/2011/MCIDADES/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o
presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condÿoes a seguir relacionadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
O presente INSTRUMENTO tern por objetivo alterar o item n° 16 da Clausula DECIMA SEXTA
do Anexo ao Termo de Compromisso n° 0350965-67/2011/MCIDADES/CAIXA, de 02/09/2011,
realizado segundo os termos do Programs PPIFAVELAS do Ministerio das Cidades, que passa(m)
a ter a seguinte reda$ao:

“CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIG&NCIA

16 - A vigencia deste Termo de Compromisso iniciar-se-ana data de sua assinatura, encerrando-se
no dia 30/12/2019, possibilitada a sua prorroga?ao, mediante aprova?2o da COMPROMITENTE,
quando da ocorrencia de fato superveniente que impeÿa a consecusiio do objeto no prazo acordado.”

CLAUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os seus termos e conduces as demais clausulas do Anexo ao Termo de
Compromisso ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a
fim de que juntos produzam um s6 efeito.

<£>27.016 v022 micro 1
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&CADtA Termo Aditivo

CLAUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo sera levado k publicafao no Di&rio Oficial da UniSo, dentro do prazo
estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que serd assinado pelas partes e

pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jun'dicos e legais, em juizo e fora dele, sendo
extraidas as respectivas cdpias, que terSo o mesmo valor do original.

Salvador , 30 de Janeiro de 2019
Local/data

r, sob /, do Assinaturt do COMPROMISSAIÿIO
Nome: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
CPF: 136.399.825-20

'E
Nome?" >E OLIVEIRA BAPTISTA
CPF:159.217.195-87

Testemunhas

labels 5nt»
CPF- °52. &&ÿ<*!* -&

Nomeÿlÿy, add cj>> j

5$<Z-F\CPF:

27.016 v022 micro
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08/03/2019

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 UNlAO

Nome: CONSTRUTORA FRANCO ARAUJO LTDA.
CNPJ: 04.954.329/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam d6bitos 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 Tributtrio Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsiderapao para fins de certificapao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos: e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) dÿbitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos
de execupSo fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsiderapao para fins
de certificapao da regularidade fiscal.

I )

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

Esta certidao 6 v£lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os brgaos e fundos pCiblicos da administrapao direta a ele vinculados. Refere-se a situapao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parÿgrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitapao desta certidao est£ condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos
enderepos <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 as 14:59:27 do dia 27/02/2019 <hora e data de Brasflia>.
Valida at6 26/08/2019.
Cbdigo de controle da certidao: 45DA.3956.0540.B0F8
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

f )



Consulta Regularidade do Empregador27/02/2019

ImprimirVoltar

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 04.954.329/0001-42
Razao SociakCONSTRUTORA FRANCO ARAUJO LTDA

Enderego: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2573 SALA 1106 / PARQUE BELA
VISTA / SALVADOR / BA / 40280-000

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: 27/02/2019 a 28/03/2019

Certificagao Numero: 2019022703491780375069

Informagao obtida em 27/02/2019 12:13:07

i

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
1/1
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F* PREFEITURAMUNICIPAL DE

M LAURO FREITAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A Procuradoria Geral do Municipio - PROJUR

Exmo: Kivio Dias - Procurador Geral

Assunto: Prazo do Convenio x Prazo do Contrato de Empreitada

Visando a continuidade dos servigos oriundos do Contrato de Repasse

n°. 350.965-67/2011 - Esgotamento Sanitario Quintas do Picuaia, bem como a

intengao de concluir o objeto na sua totalidade, informo que sera mais

economico e menos dispendioso para o municipio, prorrogar o Contrato de

Empreitada n°. 283/2019 para mais 12 meses, ainda que o Termo de

Compromisso subscrito, tenha sua vigencia configurada para 30/12/2019

Sera menos oneroso para o Municipio, concentrar a demanda e terminar

a execugao da obra com recursos proprios (caso Termo supracitado nao seja

prorrogado), do que dispor da devolugao do Recurso Federal ao concedente ja

utilizado e corrigido monetariamente.

Certo de vossa compreensao,

Atenciosamente,

l

__
f

______
/

Vidigal Galvao Cafezeiro Neto

Secretario Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATE N°: 1508/19

INTERESSADOS: SEINFRA

ASSLINTO: 10° ADITIVO PRORROGACAO DO CONTRATO n.° 283/2012

> PARECER JURIDICO

EMENTA: 10° ADITIVO. PRORROGAÿAO DE

PRAZO CONTRATUAL. SERVICES DE

EXECUCAO DE OBRAS E SERVIQOS DE

ESGOTAMENTO SANITARIO VICULADAS A

TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO COM

A UNlAO FEDERAL. TIPICO CONTRATO DE

ESCOPO. POSSIBILIDADE JURIDICA.

I-RP2LAT0R10
ft

Trata-se, em sintese, de processo administrative propondo a prorrogafao do prazo de

vigencia do Contrato Administrative n.° 283/2012 que visa a contrataÿao de empresa

especializada para execu?ao das obras e serviÿos de Esgotamento Sanitario, metas a serem

cumpridas para garantir a plena execu9§o do Termo de Compromisso n.° 0350.965-67/2011.

celebrado com a Uniao Federal, por meio do Ministerio das Cidades.

Os autos do Processo Administrative n.° 1508/19 vieram instruidos com Solicita9ao
de Termo Aditivo e justificativa para o pleito; Oficio endere9ado a empresa contratada

solicitando que se manifestasse por escrito se tern interesse naprorroga9ao do contrato; oficio

resposta da empresa contratada manifestando concordance com a prorroga9ao contratual;

controle de saldo contratual; certidoes de regularidade fiscal com Divida Trabalhista, Receita

Municipal.Receita Estadual. sendo juntado posteriormente as certidoes de regularidade fiscal

TJPaginaI dc 7



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

com a Receita Federal e o FGTS, todas regulares; portarias designando os fiscais do contato;

Contrato n.° 283/2012, termos aditivos, inclusive o Nono Termo de Aditamento dando conta

do fim da vigencia contratual em 02/03/2019 e as respectivas publicapoes dos extratos do

contato e aditivos nos Diarios Oficias da UniSo e/ou Municipio; ordem de servi90 emitida

em 11/04/2013; ordem de paralisaÿao de servi90 emitida em 01/06/2016 e ordem de retomada

de servi90 emitida em 14/06/2017 (um ano e 13 dias paralisado); ordem de paralisa9ao de

servi9o emitida em 1/05/2018; Termo de Compromisso n.° 0350.965-67/2011.celebrado do

a Uniao Federal, por meio do Ministerio das Cidades e seu Primeiro Termo Aditivo,

prorrogando o referido ajuste para 30/12/2019, declara9§o do Secretario Municipal de

Infraestrutura sobre a inten9ao de concluir a obra com recursos do tesouro municipal, caso

nao haja a prorroga9ao do Termo de Compromisso acima citado apos o periodo de

30/12/2019, por se mostrar medida menos onerosa para a municipalidade. alem de

manifesta9ao do Controle Interno, pela conformidade processual.

E o relatorio, passo a manifestar.

i

II-FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questdes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9&o toma por base, exclusivamente, os elementos que

constant, ate a presente data, nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nSo lhe competindo

adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio,

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta96es da Procuradoria, em materia Juridica-

Administrativa, s§o de natureza meramente opinativas e, portanto, nao vinculantes para o

gestor publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orienta9ao contraria ou diversa

daquela emanada da consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tern

obrigatoria. porem nao vinculante da autoridade competente. Passaremos a discorrer sobre a

celebra9So do Termo Aditivo.

»

nem

natureza
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O presente processo pretende promover a prorrogagao da vigencia do Contrato n.°

283/2012, celebrado com a empresa CONTRUTORA FRANCO ARAUDO. por mais 12

(doze) meses.

O Contrato Administrativo n.° 283/2012 foi celebrado originalmente em 17/12/2012,

por 12 (doze) meses. Sofreu ao longo da vigencia. a paralisa93o do serviijo em dois periodos.

A primeira paralisaÿao ocorreu no periodo de 01/06/2016 a 14/06/2017 (um ano e 13 dias

paralisado). motivada pela necessidade de aprova<?3o de reprogramatjao do Termo de

Compromisso n.° 0350.965-67/2011, celebrado do a Uniao Federal, por meio do Ministerio

das Cidades. A segunda ordem de paralisaÿao foi expedida em 01/05/2018, encontrando-se

atualmente com as obras suspensas, aguardando o inicio implantaÿao da Estaÿao de

Tratamento em processo licitatorio.

O referido contrato. entretanto. vem sendo aditado. encontrando-se vigente ate

02/03/2019, conformeNono Tenno Aditivo em anexo. A aven?a contratual e portanto. tipico

caso de contrato de escopo.

A disciplina dos prazos de vigencia e de execuÿo dos contratos administrativos

devem ser analisadas a luz dos principios da teoria geral dos contratos, que os classificam em

contratos por prazo certo ou por escopo.

Segundo ensinamentos extraidos do Processo Consulta n.° 15.345-1/2015, do

Tribunal de Constas do Mato Grosso:

>

»
Contrato por Escopo e aquele cujo prazo de execu<;3o somente se

extingue quando o contratado entrega para a Administra9ao o objeto

ou o resultado final pactuado.

Nos contratos por escopo, o descumprimento do prazo de execu9ao

caracteriza a mora do contratado. Assim, nSo havendo o cumprimento

do objeto do contrato no prazo aven9ado, ele incorre em mora. No

entanto, ate que ele execute e at6 que a Administra93o, depois da

execu9ao, pague o que e devido, o contrato e vigente.

Nesse contexto. observa-se que a Lei de Licita<?6es trata da materia nos incisos do §

1° do seu art. 57. que versam, justamente, sobre a possibilidade de prorroga93o dos prazos de

execu93o dos contratos de escopo, nos seguintes termos:
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Art. 57. (...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execute, de conclusao e de

entrega admitem prorrogato, mantidas as demais clausulas do

contrato e assegurada a manutento de seu equilibrio economico

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

I - alterato do projeto ou especifica9oes, pela Administrate;

II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel. estranho a

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condiÿoes de

executo do contrato;

III - interrupto da executo do contrato ou diminui?ao do ritmo de

trabalho por ordem e no interesse da AdministraÿSo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos

limites permitidos por esta Lei;

V - impediment de executo do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pela Administrate em document contemporaneo a sua

ocorrencia;

VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administrate-
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente.

impediment ou retardamento na execuÿao do contrato, sem prejuizo

das santjoes legais aplicaveis aos responsaveis.

>

»

Observa-se que as situaÿoes de prorrogato de prazos de execute contratual em

comento encontra-se respaldado nos incisos II e III do § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93 estao

associadas a events provocados pela propria Administrate ou causas de forpa maior ou caso

fortuito, sem culpa do contratado.

No caso em concreto a contratada aquiesceu com as paralisa9oes dos servÿos e com

o pedido de prorrogaÿao contratual por mais 12 meses. Nao e demais destacar que o contrato

sofreu duas paralisaÿoes. por situa?6es alheias a vontade das partes. Atualmente o referido

contrato encontra-se paralisado, com dito, desde 01/05/2018. com as obras suspensas.

aguardando o inicio implantaÿao da Estate de Tratamento em processo licitatorio.
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Em se tratando de contrato por escopo, e cedi90 que o prazo de execu<?ao somente se

extingue quando o contratado entrega para a Administrate o objeto ou o resultado final

pactuado.

Sobre o assunto, destacamos dois ensinamentos doutrinarios. O primeiro, da lavra de

Rafael Carvalho Resende Oliveira, extraido da obra Licitaÿoes e contratos administrativos. -

4a. ed. rev., atual. e ampl.-Rio de Janeiro: Forense; S3o Paulo: METODO. 2015. pg. 82, assim

dispoe:

Por outro lado, nos contratos por escopo. o ajuste set cumprido.

independentemente do prazo, com o cumprimento do objeto contratual

(ex.: no contrato para construÿao de determinado predio publico, o

ajuste considera-se adimplido com a finaliza?ao da constru?ao,

independentemente do tempo necessario). Os contratos somente se

encerram com a entrega do objeto contratado. Isto n3o quer dizer que

o tempo nao e importante nessas especies de contratos. Em verdade. o

prazo contratual sera fundamental para constataipao de eventual mora

no cumprimento da obrigato contratual. Ultrapassado o prazo

avempado, o contratado continua obrigado a cumprir suas obriga9oes

contratuais, acrescentadas dos onus do atraso.

Noutra senda. ensina Luciano Ferraz, citado pelo Conselheiro Substituto Luiz

Henrique Lima do TCE/MT, nos autos processo n° 15.821-6/2012, assim dispos:
I

O dies a quo do prazo contratual, geralmente e contemporaneo a

formalizafao do ajuste, mas e possivel que o negocio esteja submetido

a condiijao futura (suspensiva), que impe?a seja ele imediatamente

iniciado. (...] A inÿrcia da Administrate em dar ordem de servico para o

comedo da obra, motivada pela escassez de recursos financeiros, inviabilizou

o inicio da vigencia do contrato. Se o prazo de vigencia esta paralisado por

ato omissivo da Administrate, 6 de se entender que o contrato continua em

vigor e pode ser executado.
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Assim, nao vemos obice na prorrogaiÿao da vigencia contratual ate 02/03/2020. nos

termos que foram pleiteado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que busca assegurar

que o contrato n3o perca sua validade quando da retomada das obras.

0 Tribunal de Consta da UniSo, sobre o assunto ja expediu o seguinte provimento

sumulado:

Sumula 191 -TCU

Toma-se, em princi'pio. indispensavel a fixa?3o dos limites de vigencia

dos contratos administrativos, de forma que o tempo nao comprometa

as condi9oes originais da aven9a, nao havendo. entretanto, obstaculo

juridico a devolu9§o de prazo, quando a Administra9ao mesma

concorre. em virtude da propria natureza do aven9ado, para interrup9ao

da sua execu9ao pelo contratante.

O referido org2o de contas sobre o assunto ja decidiu no AcordSo n.° 127/2016 da

lavra do Ministro Relator Andre de Carvalho, nos termos que se segue:

Acordao 127/2016-Plenario

Enunciado

Em regra a prorroga9ao do contrato administrative deve ser efetuada

antes do termino do prazo de vigencia, mediante termo aditivo, para

que n3o se opere a extin9ao do ajuste. Entretanto, excepcionalmente e

para evitar prejuizo interesse publico,

nos contratos de escopo, diante da inercia do agente em formalizar

tempestivamente o devido aditamento, e possivel considerar os

periodos de paralisa93o das obras por iniciativa da AdminisUÿo

contratante como periodos de suspensao da contagem do prazo de

vigencia do ajuste.

ao

No caso em comento o processo de aditivo foi deflagrando antes do termino

programado do contrato e contrato encontra-se paralisado. A documenta9ao que instrui o

pedido esta regular, nao havendo, portanto, obice a prorroga9ao contratual.
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Isto posto, manifesto favoravel a prorrogaÿao, por meio de aditivo, do Contrato

Administrativo n.° 283/2012, com inicio em 02/03/2019 e termino em 02/03/2020, como

pleiteia a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Este e o parecer, smj.

Lauro de Freitas - BA, 2 de mar90 de 2019.

»
iVlO DIAS BARBOSA LOPES

Procurador Geral do Municipio
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Iff:

Prim
;UlpO

PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

DEC1MO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 283/2012

Pelo presente instrument, fica alterado oContrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes clauselas e declaray-Oes:

CONTRATO ADITADO n” 283/2012: Conlrato que tem por objeto a Contrata?ao de Einpresa para Execuvflo de Obras e

Services de Esgotamento Sanitario. com Recursos Provenientes do Conlrato n°. 350.965-67/2011- Loteamento Quintas do

Picuaia -PAC Il/OGU-Caixa/Ministerio das Cidades.

LICITApAO: Concorrencia PublicaN° 023/2012
PROC’ESSO ADMINISTRATIVO: 01508/2019

DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0900.1167.44905100; 02.0900.1167.44905100.24.

CONTRATANTE: MUNIC'IPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interim, com sede c loro na

Praca Jo2o Thiago dos Santos, s/n. Centro. Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representada pela sua

Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: CONSTRUTORA FRANCO ARAUJO, inscrita no CNPJ: 04.954.329/0001-42, com sede na Avenida
ACM. n° 2573. F.dificio Royal Trade. Sala 1 106. Parque Bela Vista, Salvador/BA. CEP: 40.280-000. por seu representante
legal infrallrmado.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO DO ADITAMENTO: ProrrogaySo de prazo por mais 12 (doze) meses. com terino
inicial em 02/03/2019 e termo final em 02/03/2020. mantida as demais condiydes e pregos contratados, conforme justificativa
constante no Processo Administrativo n“ 01508/2019 e em atendimento a solicitagSo da Seeretaria Municipal de lnfraestrutura.

CLASULA SEGUNDA - RAT1FICAQAO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do contrato ora aditado,
as quais pervnanecem inalteradas.

CLAUSULA TF.RCEIRA - LEGISLAQAO PERTINENTE: Esle aditivo ao contratoiregido pela lei n" 8 666/93. com

redafSo da lei n° 8883/94 e demais normas de direito administrativo pertinentes.

I

Por estarem de acordo firmam esle pacto em 04 (quatro) vias de igual teor. na present das testemunhas abaixo assinadas,
elegendo foro de Lauro de Freitas/BA, para dirimir qualquer duvida ou questSo dele advinda.

Lauro de Freitas, 02 de marfo de 2019.

t v
MUNIC lPIO DE LAURO DEEREITAS-CONTRATANTE

/ Moema Isabel Passos Grainaeho - PrefeitaI
Ze*o±*>* _ 0ÿ— —Vi /LL

j SECRtfrARIA MUNICIPAL D
Vidigal GalvAo Cafezeir? NetovSecpefirto Municipal

?«.liifc/,.W ipjlil. : ’i i dt ai

DATA- INFRAfcSTRUTlJRA

\

IRl TORA FRANCO ARAUJO' CONTRATADACONI

TESTEMUNHAS:

1 T

CPF

2. 'v-sclfA ( j(j

CPF
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Lauro de Freitas Segunda-feira
04 de Margo de 2019
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EXTRATO DO 10“ TERMO ADITIVO
CONTRATO N.* 283/2012

Contratado:CONSTRUTORA FRANCO ARAUJO. CNPJ:04.954.329/000l-42.Contratan»e: MUNICiPIO DE
LAURO DE FREITAS. Processo Administrative): 1508/2019. Licitag9o:Concorrencia Publica n.° 023/2012. Objeto
do Contrato:Contratag8o de Empresa para ExccugSo de Obras e Servigo de Esgotamento Sanitario, com Recursos
Provenientes do Contrato n.° 350.965-67/2011 - Loteamento Quintas do Picuaia - PAC II/OUG - Caixa/Ministdrio
das Cidades. Objeto do Aditamento:Prorrogag9o de prazo de vigencia ati02 de novembro de 2019.Este ato n8o
invalids as publicagdes realizadas nos veiculos de comunicagdo oficial do Municipio. Moema Isabel Passos Gramacho
- Prefeita.

Este arquivo encontra-se no site: http://www.laurodefreitas.ba.io.org.br/contasPublicas/contasPublicas


