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Senhora Prefeita Municipal.
L A Prefeitura Municipal de Lauro de Ereitas enviou o Oficio n° 5530018/PMLF,

solicitando prorrogação do prazo de conclusão das obras do EC 350.%5-67 2011
Saneamento Integrado de Quintas do Picuaia. Lauro de Freitas BA. de março/2019 para
dezembro/19

2. Segundo a Prefeitura, o atraso na execução dos sersiços dese-se aos recursos impetrados
comra o> resultados Jo., processos licitatónos referentes a comrataçüo das obras de
panmentação, drenagem e de execução da E ll: - Estação de Iratamento de Esgoto. Por
esse motivo. a assinatura do CTEF com a empresa que executara a b i b só ocorreu em
08'10/18 e a ainda n3o temos informaçâcs sobre a assautura do CTEF das obras de
parunentação e drenagem.

3. A Preicitura informou que o prazo de execução das obras era contratadas e de quatro
meses. a partir da emissäu da ( irdem de beruço. e que o not a prazo sohettado e sunciente
para a conclusão e pagamento das obras e Jo trabalho soaal

4. Informamos que. em 17M 19. o Mmisterio se maniféstou favoravel ao pleito de
prorrogação do prazo de etmelusão das obras até 3Ull2019, com utilização de recursos de
repasse, no entanto. solcitou informações sobre a data prevista para a retomada das obras
de esgotamento sanitario. pavimentação e drenagem, alem do inicio das obras da Ell

L Diante do exposto, solicitamos que a Prefeitura informe a situação dos CTEF e

nos envie um cronograma fisico-financeiro global, com as metas de engenharia e
trabalho social, adotando o mês de der/19 como prazo final de conclusão de todas
as metas (obra e trabalho social);
Solicitamos o emio, com brevidade, da documentação do processo licitatório das
obras de pavimentação e drenagem, para a verificação da Caixa.

5. Apõs a análise do cronograma a ser enviado pela Prefeitura, providenciaremos a

O formalização do aditivo de vigência do Termo de Compromisso para 31/12/19. Para
tanto, a Prefeitura deverä realizar o pagamento das seguintes tarifas:

L PuNicação de Aditivo do DOl - RS 00

4 AnMise Ja reprogranuiçào do croney ama RS 356BD

6 Estamos à disposiçäo para prestar esclarecimentos adicionais, se necessános.

Respeitosamente.

CLAUDIA MAIA DE FREITAS
Coordenadora de Fihal

Gerência Executiva e Negoclai de Governo Salvador/BA

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA BAPTISTA
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Gerente de Fihal
Gerência Executiva e Negocial de Governo Salvador/BA
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LAURO DE
FREITAS

SECRETAIUA MUNICIPAL DE TNFRAESTRUTURA

Oficio 70 200/20 18/PMLF

Lauro de Freitas, 16 de maio de 2018.

Ao Hustrissimo Senhor

Gerente Mario Sérgio de Oliveira Baptista

Gerência Executiva de GovernoSalvador/BA

Assunto: Vigência Contrato de Repasse n° 350.965-67/2011 - LoteamentoQuintas do Picuais.

Prezado Senhor.

Em janeiro de 2017 quando assumimos a admuustração da cidade de Lauro de Freitas, deparamo-aos

com uma administração que não dispunha de ferramentas contratials para atender as demandas do

Município.

Não foi diferente com os Contratos de Itepasse que tiveram seus CTEF extintos por decurso de prazo

ou distrato, buscando atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigando-nos a nova reprogramação.

O contrato em questão, bem como outros tamos em situação semelhante, sofreu com a falta de

estrutura administrativa encontrada para o desenvolvimento do trabalho técnico necessáno, retardando o que

já seria um trabalho árduo, por se tratar de uma obra de complexa execução, tivemos bastante dificuldade em

sua reprogramação.

Foi iniciado um trabalho investigativo,já que naa havia dadosi arquivos confiáveise coeremes, e para

isso foi desenvolvidoum trabalho diagnóstico in loco trecho a trecho para as metas mais onerosas que são:

Pavimentação e Drenagem e Rede de Esgoto que apresentavam incompatibilidades de projeto e execução e

um levantamento diagnóstico de dificil execução e consequentemente demorado.

Hoje, traio 2018, encontramo-nos com o seguinte escopo:

sgotamento Sanitário:

Rua Manoel SUvestre Lake, sin*, Centro - Lauro de Freitas- BaNa - CEP42700-000 Telefones: 71 3288-8779 / $7R
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