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e) Normas tdcnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mlnimos

de qualidade, utilidade, resistSncia e seguranga

f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da ConstrugSo Civil-SINAPI;

g) Cddigo de Obras e Lei de Uso e OcupagSo do Solo;

h) Nonmas da VigilSncia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municlpio;

i) Normas das concessionaries locais de servigos, tais como Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc.;

j) Normas, regulamentos e portarias do Ministdrio do Trabalho e Emprego-MTE;

k) Normas, regulamentos do INEMA, SEMA;

I) Normas, regulamentos do DNPM;

m) CONAMA - ResolugSo n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, critSrios e procedimentos para a

gestSo dos residuos da construgSo civil;

n) ConvengSo Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condigdes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugSo do objeto;

o) Manuals TScnicos - Prescrigdes e orientagdes constantes dos manuais tdcnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecanicos instrumentos de medigSo e mecanismos de automagSo, no que tange a
transporte, estocagem, montagem, instalagao e teste de operagSo;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZAQAO

8.1.1. A coordenagio do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra sera realizada pelo

MUNIClPIO, por tecnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a
Licitante vencedora estd executando os trabalhos, observando o Cronograma Flsico-Financeiro do contrato,

Projeto BSsico, Especificagdes Tdcnicas, Memoriais Descritivos, Projetos BSsicos, elementos tecnicos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A FiscalizagSo Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo e fiscalizagSo da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagSo especlfica, a sua ContratagSo,

que passarS a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determine o Manual Especlfico da

Portaria 164/2013 e suas Alteragdes.

8.1.3. A FiscalizagSo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugSo do contrato, se a Licitante
vencedora mantSm, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagSo e
qualificagSo exigidas na licitagSo, comprovada mediante consults aos GRGAOS RESPONSAVEIS, CADIN
ou certiddes comprobatdrias.

8.1-4. A FiscalizagSo terS poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tdcnicas da ABNT e com a melhor tdcnica
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consagrada pelo uso, obrigando-se desde jd a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagflo,

servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.aos

8.1.5. A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nSo esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel pela

execugao do contrato.

8.1.6. Cabera a Fiscalizagao verificar a ocorrfencia de fatos para os quais haja sido estiputada qualquer

penalidade contratual A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.1.7. A agdo e/ou omissdo. total ou parcial, da Fiscalizagao nSo eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tbcnicos do MUNIClPIO o direito de, a seu exclusivo critario, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravds de terceiros, da execugao dos servigos

prestados pela licrtante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtengSo de quaisquer

esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

CLAUSULA NONA-TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATAQAO:

9.1. Sera permitida a subcontratagao dos servigos de montagem mecanica, eldtrica, detalhamentos
construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagOes por processos nflo destrutivos, escavagSo de rocha
a fogo e servigos que nflo estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevdncia pertencentes ao
objeto desta licitagSo, com anuSncia pr6via do MUNIClPIO.

9.2. A subcontratagSo nSo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e
legais

9.3. Sera vedada a subcontratagao total do objeto.

9.4. Caso ocorra a subcontratagao, devera ser observado o privilbgio estabelecido as microempresas e
empresas de pequeno porte, quanto ao limite de ata 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos
do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

9.5. As empresas subcontratadas tamb6m devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos
trabalhos que estao em situagao regular jurldicoÿiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus
diretores, responsaveis tdcmcos ou sbcios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no MUNIClPIO.

9.6. N3o sera permitida, na presente licitagao, a participagao de empresas em consbrcio <5$V7
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CLAUSULA DECIMA -SANgOES ADMINISTRATES:

10.1. Ficare impedida de licitar e contratar com o Municlpio, sem prejulzo das multas previstas neste Edital

e das demais comina?6es referidas no Capltulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito

pr6vio da ampla defesa, a licitante que:

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nOo assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizer declarato falsa;

c) Ensejar o retardamento da execute do objeto desta Concorr6ncia Publica;

d) N5o mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execute do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidOneo;

g) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecuffio total ou parcial do objeto da ConcorrOncia Publica, a Administrate da Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, podera garantida a defesa previa, aplicar a licitante vencedora as seguintes

sangOes:

a) Advert6ncia;

b) Multa moratOria de 0,2% (dois d6cimos por cento) por dia de atraso na execute do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (d6cimo sexto) dia, ate o 30° dia de atraso,

d) Multa compensators de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;

•—' e) SuspensSo temporaria de participate em licitato e impedimenta de contratar com Administrate por

periodo nSo superior a dois (02) anos;

f) Declarato de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate Publica

10.2.1. O atraso injustificado na executo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera

ensejar a rescisSo do Contrato;

10.3. As multas aplicadas serSo descontadas dos erdditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso nSo cumprida, serfio cobradas
judicialmente;

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicato das penalidades previstas nos itens 09.1 e 09.2, Alineas "b",

‘c*. “d", ‘e' e T, as penalidades de advertOncia, prevista no item 09.2, alinea “a", facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificato;

- „ r y»T5uMÿS
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10.5. Da aplicagao da penalidade prevista nos itens 09.1 e 09.2 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificag§o, que sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o ato,

a qual podera reconsiderar a sua decisflo, ou, faz6-lo subir devidamente informado;

10.6. As sangOes previstas no item 09.2, Allneas "b", “c" e "d", poderSo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

10.7. 0 Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial

para apuragao de responsabilidade civil, administrative e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagCes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagOes decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

11.1. Concluldos os servigos, a Contratada solicitara ao MUNIClPIO, atrav6s da Fiscalizagao, o seu

recebimento provisOrio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagao.

11.2. O MUNIClPIO tera at6 90 (noventa) dias para, atravOs de ComissSo, verificar a adequagao dos

servigos recebidos com as condigOes contratadas. emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto,

aprovapOo da autoridade competente.

11.3. Na hipdtese da necessidade de corregao, independents do previsto nos itens 11.1 e 11.4. Sera

estabelecido urn prazo para que a Contratada, as suas expensas, complements ou refaga os servigos

rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNIClPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo

dos Servigos que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
liberagSo da caugdo contratual.

11.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato esta condicionado a emissao de Laudo T6cnico pelo

MUNIClPIO sobre todos os servigos executados

11.5. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apOs emissao do Termo de

Encerramento Flsico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 11.3 acima
6 condicionante para:

11.6.1. Emissao, pelo MUNIClPIO, do Atestado de Execugao das obras;

11.6.2. Emissao do Termo de Encerramento Ffsico do Contrato (TEFC);

•fÿstsssr
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11.6.2.1. LiberapSo da Caupao Contratual.

11.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originate e as memOrias de caiculo, as informapbes

obtidas e os metodos desenvolvidos no contexto das obras, serSo de propriedade do MUNIClPIO, e seu uso

por terceiros s6 se realizara por expressa autorizapSo deste.

11.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apOs emissSo do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberapflo e pagamento

CLAUSULA DGCIMA SEGUNDA - INCIDENCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuipOes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorrSncia. direta ou indireta, do presente Contrato, serfio de exciusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA. pela legislapdo vigente;

12.2. Se, durante o prazo de vigSncia deste Contrato. forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificapOes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o Gnus dos

contratantes, serSo revistos os respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificapOes,

compensando-se, na primeira oportunidade. quaisquer diferenpas resultantes dessas alterapbes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, mdependente de interpelapSo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer

13.1.1. O n8o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapOes e das

demais clausulas contratuais;

13.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especificap6es da CONTRATANTE;

13.1.3. A cessao e transferfencia contratual ou a subcontratapao do objeto contratual sem pr6via e expressa

aprovapao escrita da CONTRATANTE, nos termos da Cteusula Nona deste Contrato;

12.1.4. Imperlcia, negligSncia ou imprudfincia por parte da CONTRATADA, na execupao das especificapOes

contratuais;

13.1.5. O desatendimento as determinapOes da fiscalizapao da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execupao deste instrumento, pela CONj
em registro prOprio pelo representante da CONTRATANTE;

anotadas
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13.1.7. A decretapSo de falbncia, insolfencia ou recuperapbo judicial da CONTRATADA durante a execupSo

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperapSo judicial 6 facultado A CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

nAo o controle de determinadas atividades necessArias a sua execupAo;

12.1.8. A dissolupAo da CONTRATADA;

13.1.9. A alterapAo social ou a modificapAo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a julzo da

CONTRATANTE, prejudique a execupAo deste Contrato;

13.2. A rescisAo contratual poderA ser

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. 8

13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislapAo em vigor;

13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

13.3. Em qualquer caso de rescisAo, a CONTRATANTE poderA dar continuidade ao objeto contratual por

execupAo direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perderA em favor da CONTRATANTE, o direito a restituipAo de caupbo e das

retenpbes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razbes enumeradas no item 13.1.1 ao
13.1.9;

13.5. Em caso de a rescisdo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, deverA a parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e
nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93:

13.5.1. Dos servipos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda nAo indenizados, destinados aos
servipos e atividades conforme as especificapbes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE apbs notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato. bem como de todos os materiais
existentes, devendo, porbm, no prazo mAximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificapAo.
apresentar urn relatOrio completo e avaliapAo detalhada, historiando as razbes da

'?SSS?J5SPLauro ne
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13.6.1. A avaliagflo, acima citada, deverd ser feita por uma Comissfio a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trfes) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA. e o terceiro, que a preside, entre pessoas alheias;

13.6.2. A ComissSo ten* um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagSo de seu

relatdrio conclusivo, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisao amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-d o pagamento final com mutua, plena e geral quitagSo no ato da assinatura do

Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas, para desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tamb6m, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, al6m dos casos

ja remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

13.10. Caracterizam-se, tamtam, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagSo dos servigos contlnuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condigfies vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisao contratual, serao assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, parigrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA D£CIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecerao fixos e irreajustaveis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os

pregos serao reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

14.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sessao de julgamento da Licitagdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -CONDICdES GERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados

ou a ele vinculados, nSo poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

<9?
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15.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatOrios, mapas, desenhos, diagramas,

pianos estatfsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugSo deste Contrato,

quando necessdrio a convenience dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados d

CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplicavel d execugao do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragOes posteriores

CLAUSULA DtCIMA SEXTA-COMUNICAgOES:

16.1. As comunicagOes reciprocas, somente serSo conslderadas quando efetuadas por escrito, atrav£s de

correspondence, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinaterio.

CLAUSULA D£CIMA SETIMA- FORO:

17.1. As partes signatures deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com reniincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e umco
efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 09 de Janeiro de 2019.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

[ m
MUtftdPIO DE LAURO 6e FREITAS
Moema Isabel Passos Griamacho - Prefeita

PJ CONSTRUgOES E TfcRRAPLANAGEM LTDA

STEM!TE UNHAS:

I
Vi . dll irV?

NOME:
R.G.

NOME: UTdfVRD S itf> V<OL+4d
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Diario Oficial doQuinta-feira
10 de Janeiro de2019
144 -Ano VII -N° 1332

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Contratada: PJ CONSTRUC0ES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-84.
Modalidade: Concorrencia Publica n° 006/2018. Processor 08816/2018. Objeto: O presente Contrato,

rcsultante da Concorrencia Publica - N° 006/2018. nos tcrmos do Processo Administrativo - N°
08816/2018. tem por objeto Contratafao de Empresa Especializada para Execuÿao das Obras de
Drenagem e Pavimenta9§o, na Comunidade do Picuaia, Termo de Compromisso N° 350.965-67/2011,
no Bairro do Caji, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referenda,
Especifica93es Tecnicas e Projetos em CD anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura. Dota9§o: O presente Contrato, resultante da Concorrencia Publica - N° 006/2018.
nos termos do Processo Administrativo - N° 08816/2018. tem por objeto Contrata9§o de Empresa
Especializada para Execu93o das Obras de Drenagem e Pavimenta93o, na Comunidade do Picuaia,
Termo de Compromisso N° 350.965-67/2011, no Bairro do Caji, no Municipio de Lauro de
Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referenda, Especifica96es Tecnicas e Projetos em CD
anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dota9ao Or9amentaria:
0900.1183.44905100.00; 0900.1183.4490100.24; 0900.1320.4490100.00; 0900.1320.44905100.24.
Data da Assinatura: 09 de Janeiro de 2019. Valor: Valor total para execu92o do objeto deste Contrato 6
estimado em RSI.763.643,18 - (Hum milhao setecentos e sessenta e tres mil seiscentos e quarenta e
trSs reais e dezoito centavos). Periodo de vigencia: O prazo maximo para execu9'2o das obras e
servi9os objeto do presente Projeto Basico sera de 04 (quatro) meses, contado a partir da data da
assinatura do contrato de empreitada, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei
8.666/93. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: IKQEGKCKMQCHOUM+SBD/UQ

Esta edigSo encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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ORDEM DE PARALISACAO DOS SERV1C0S

REFERfeNCIA

CONCORR§NCIA PCJBLICA N° 006/2018

CONTRATO DE EMPREITADA N° 003/2019

VALOR: R$ 1.763.643,18 (Hum Milhao Setecentos e Sessenta e Tr§s Mil Seiscentos e Quarenta e Tris
Reais e Dezoitc Centavos).

Pela presente Ordem de Paralisa$3o de Servigo, a Empresa PJ CONSTRUCTS E

TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n °. 03.174.004/0001-84, deve paralisar a obra de EXECUQAO DAS

OBRAS DE DRENAGEM E PAV1MENTAQAO NA COMUNIDADE DO PICUA1A, TERMO DE COMPROMISSO
N° 350.965-67/2011, NO BAIRRO DO CAJI, no municipio de Laura de Freitas / BA.

Pelo motivo de estci aguardando a Autorizagao de Inicio de Obra-AIO, que ser6 emitido pela Caixa.

Paralisagao: 11/01/2019

Laura de Freitas-Bahia, 11 de janeiro de 2G19

Cesar Augusta Sampaio
Coordenadorde Infraestrutura

/
VidigarGal
Secretario Municipal de Infraestrutura.

ffroNeto

Ciente,

PJ CONSTRUCTS E n 'LANAGEM LTDA
Empresa Executora.
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Lauro de Freitas MUNiCIPIO

it PREFEITURA

LAURO DE
FREITAS0

PROEM DE PARAUSACAO DOS 3ERV1C03

REFEREXCIA

CONCORR£NCIA PUBLICA N* 006/2018

CONTRATO DE EMPREfTADA N® 003/2019

VALOR: R$ 1.763A43,18 (Hum Mifhfic Setecento* •Sassents 3 Trie MI Selscentos a Quirsnte t Trd*
Reels a Dezolto Centavos).

Pda presente Ordem de ParailsagSo de Servigo, a Empresa PJ CONSTRUCTS t.

TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ n 0 03.174.004/0001-84, deve paralisar a obra de EXECU?A0 DAS

OBRA8 DE DRENAGEM E PAVlMENTA$AO HA COMUNIDADE DO PICUA1A, TERMO OE COMPROMISED

N* 350J6W7/2011, HO BAIRRO DO CAJ1, no muracipio de Lauro de Freitas / BA

Peto mottvo de estt aguardando a AutorizagSo de Inicio <te Obra-AIO, qua sere amitkto pela Caixa.

ParaKaagfto: 11/01/2019

Lauro de Freitas -Bahia, 11 de Janeiro de 2019

Cesar Sempaic
Cootdenador de Infraestnitura

VUgaTiaaTyÿtsÿo'ffato
Secretfiho Municipal de Infraestrutira.

Clente,

PJ CONSTRUCTS E LPLANAGKM LTDA
Empresa Execuiora.

CERTIFICAQAO DIGITAL QV58HMMEGKXOOYRXLAEY5G

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba io org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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CAIXA

ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO N*. 0350965-67/2011 MINISTÿRIO DAS C1DADES / CAIXA

Processo n*. 2647.0350965-67/2011

Polo Termo de Compromised n*. 0350965-67/2011, os portes adiante nomlnadas e qualiftcadas, tftm, entre si, justo e
acordado o repasse de recursos do Orqamento Geral da UniSo a tltulo de transference obrigaforia, om conformidade
com as disposicS©3 contldas na Lei 11,578, de 26 de novembro do 2007, no Decreto n*. 7.488, de 24/05/2011, nas
diretrizas operadortais estabelecidas pelo Ministerto para o exerclcio, na Lei 8.666, de 21 de junho da 1993 e suas
afteracfles, bem como no Contmto de ProstagSo de Servigos fl/mado ontra o Mlnisterto das Cidades e a Caixa
Economics Federal e demals normas que regulam a esp6cie, as quais as partes, desde )&, se sujeitam, na forma a
seguir ajustada:

I - COMPROMITENTE: A UniSo Federal, por intermedio do MlnlaWrlo das Cidades, na quaiioade de compromltente
repassadora dos recursos, representada pels Caixa EconOmlca Federal, InstitulpSo financeira sob a forma de empresa
publica, dotada de personalldade Jurldica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n°. 756, de 12 de agosto de 1969 a
conatituida pelo Decreto n°, 66.303, de 0 de margo de 1970, reglda pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n°. 6,473, de
05 de Junho de 2008 e sues alteragSes, com sede no Setor Bancdno Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasllia-DF, Inscrfla no
CNPJ-MF sob o na. 00.360 305/0001-04, neste alo representada por Aristbteles Alves de Menezet Junior ,RG n*.
2484266/SSP/Ba , CPF n*. 312 983.625-04, residente e domicillado em Salvador/Ba , conforme procuragSo lavrada em
notas do2* oflcio de Notas e Protesto de Brasilia, no llvro 2729 fls. 108 e 106 , em 17/06/2009, doravante denomlnada
simpiesmente CAIXA.

It - COMPROMISSARIO - Lauro de Frettas/BA, inscrito no CNPJ-MF sob o n*. 13.927.819/0001-40, na quatidade de
compromlssirlo recebedor de recursos, neste ato representado pela respectiva Prefeita, Sr* Moema Isabel Passos
Gramecho, portador do RG n*. 0094321833/SSP/BA e CPF n*. 133.399.825-20, residente e domicillado no Condomlnio
Parque dos Coqueiros, PortSo, Lauro de Freitas, Bahia, dorevante denomlnado simpiesmente COMPROMISSARIO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 •O Termo de Compromisso, ao qual este documento faz-se anexo, tem por flnaildade a transferOncia de recursos
financeiros da UniSo para a execugSo de mlcrodrenagem, canallzacao de corrego. esgotamento sanltario, obra de arte
especial conlengSo e estabifizacao de solo no Municfpio de LAURO DE FREITAS, no flmbito do Programs
PPt/lntervengOes em Favelas - Saneamento Integrado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execugSo com os respectivos cronogramas e o piano de aplicag8o
v dos recursos financeiros, devidamente justificados, para o perlodo de vigftncia do Termo de Compromisso. conslam do

Plano de Trabalho e dos respectlvo* Projetos Ticnlcos, anexos ao Processo acima identificado, quo passam a razor
parte integrante do Termo de Compromisso. Independentemente de tranacrlcAo

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQ0E8

3 - Como forma mutua de cooperagfio na execupSo do objeto previsto na ClAusula Primelra, sSo obngog&es das partes:

3.1 - DA COMPROMITENTE
a) manter o acompanhamento da execugflo do empreendimento, bem como atester a aqulsigfio dos bens poto

COMPROMISSARIO, constarrtes do objeto previsto no Plano do Trabalho integrant* do Termo do Compromisso;
b) transferfr ao COMPROMISSARIO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execugfio financeira

aprovado, observando o disposto na Clausula Sexta deste Anexo e a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa;

c) anafisar as eventuais solicitagdes de reformulagSo do Termo de Compromisso e do Plano de Trabaflio fettae pelo
COMPROMISSARIO, submefendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Di6rio Ofidal da UniSo o extrato do Termo de Compromisso e de suas alteragCes, estas nos casos que
couber, denlro do prazo estabelecido pelas normas em vigor;

e) receber e analisar as prestapSea de contas eneaminhadas pelo COMPROMISSARIO.

3.2 - DO COMPROMISSARIO
a) sxecutar os trabalhos necessdrios a consecugfio do ob|eto, a que alude o Termo de Compromisso, observanoo

crit&rios de quatidade teenies, os prazoe e oe cusioa previslos;
b) ter consignado no Orgamento do corrente exercfcfo ou, em previa lei que autorize sua indus&o, os subpro

subatividades decorrentes da transferftneia efetuada pela UniSo e, no caso de inveslimento que exti;
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CAIXA
exercicto, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender 6s despesas am exeroicioe futures que.
anualmente constarfio do Orgamento, podendo o COMPROMISSARIO ear argOido peloo Orgfios dc control© intcmo

9 extemo pela eventual inobserv9ncla ao preceito contldo nesta letra;
c) manter, em Agenda da CAIXA, conta bancdria vinculada ao Termo de Compromisso;
d) apresentar 6 COMPROMITENTE relatdrioe de execugao flaioo-financeira relativos 6 execugao do objelo contratado.

bom como da integralizagSo da contrapartida, ©m perlodiddade compatfvel com o cronograma de execug5o
estabelecido;

e) prestar contas, junto 6 COMPROMITENTE. dos recursos transferees pela UniSo, inclusive de eventuais
rendfmentos provenientes das aplicag6es flnanceiras legalmente autorizadas;

f) propiciar. no local de execugSo das obras/servkpos, os melos e as condlgOes necessities para que a
COMPROMITENTE posse realizar inspegde# periodic*#, bam como os OrgSos de control© extemo;

g) compatibilizar o objeto a ser executado com normas e procedimentos de preservagfio emblental municipal, estaduai
ou federal, conform© o caso;

h) rastltuir, observabo o dlsposto na Clausula Oitava, o saldo dos recursos financeiros nflo ulilkados,
ij atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, a reguJaridade das empresas

e/ou profissionais partidpantes do processo de lidtegfio, em especial ao Impediment daqueias em contratar com o
Poder Piiblico, em atendlmento ao disposto na Portaria CGU n° 516. de 15.03.2010;

j) observer o disposto na Lei n# 8.668. de 21.06.1993 e suas aIterances, na Lei n*10.520, de 17.07.2002, no Uecreto
n'5.504, de 05.08.2005. e na IN STN 01. de 15.01.1997 para a contratado de empresas para a execugio do objeto
deste Temno de Compromisso. bem como utilizar a modalldade de licltag&o PregSo para os casos de contratado
de bens e servigos comuns, obedecendo o disposto nos incisos I a V do art. 1° da Portaria Interminlsterial
(MinlstSno do Hlanejamento. Orgamento e GestSo e Mlnlst6rio da Fazenda) n° 217, de 31.07.2006, a qual o
contratado declare conhecer seu inteiro contebdo, bem como apresentar b COMPROMITENTE declarapio de
advogado nSo participants do processo de IldtagSo ecerca do atendlmento ao disposto nes Leis citadas, em
especial b Lei 8.666, 21.06.1993 e suas alteragfies:

K) observar as condigOes para receblmento de recursos da UniSo e para inscrlgfio em reslos a pagar, relativamente
aos recursos contratados a tifuio de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementer n# 101, de 04.05.2000;

I) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.088, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004,
relativamenle b promogflo de acessibllidade das pessoas portadoras de deficidncia fisica ou com mobilidade
reduzida;

m) dlvulgar, em qualquer agfio promotional retadonada ao objeto e/ou objedvo do Termo de Compromisso, o nome do
Programs, a ortgem do rscurso. o valor do flnanciamento e o nome do COMPROMITENTE e do Gestor do
Programs, como entes partlcipantes. obrigando-se o COMPROMISSARIO a comunicar expressamente b CAIXA a
data, forma e local onde ocorreri a apSo promodonal, com anteceddnda minima de 72 (setenta a dues) horas, sob
pena da suspensSo da llberagflo dos recursos financeiros:

n) notlficar os partidos politicos, sindlcatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municlpto, da
liberagfio dos recursos, no prazo de dols dlaa uteis, contados da data de recebimentos dos recursos.

o) responsabHizar-se pela conclusSo do empreendiniento, a fim de assegurar sua funcionalidade, quando o objeto do
eontrato prever apenas a execupao de parte desse empreendimento;

p) comprometer-se a zelar pelo correto aprovellamento/funclonamento dos bens resultantes da transferalcia efetueda
pela UniSo, bem como promover adequadamente »ua manutehgSo;

q) apresentar a Ucenga de OperagSo, fomedda pelo 6rg9o amblental competente;
'"'s r) tomar outras providSncias necessSrlas b boa execugSo do objeto do Termo de Compromisso.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A COMPROMITENTE transfers ao COMPROMISSARIO. de acordo com o cronograma de execugSo financeira e
com o piano de apllcagfio constantes do Plano de Trabalho, ate o valor de R$ 15.005.522,43 (qulnze mHhfies, dneo mil
quinhentos e vinte e dole reaia e quarenta e trSs centavos).

4.1-0 COMPROMISSARIO alocarS, a titulo de contrapartida, o valor de R$ 0,00 de acordo com o cronograma de
dasembol80.

4.2 - Os recursos Iransferidos pela UniSo e os recursos do COMPROMISSARIO destlrvados b consecupSo do objeto
pactuado, flgurario no Orpamento do COMPROMISSARIO, obedecendo ao deadobramento por forties de reoursos e
eiementos de despesa.

4.3 - Recursos adirionais que venham ser necess6rios b consecugSo do objeto deste Termo de Compromisso terao seu
aporte sob responsabilidade exclusive do COMPROMISSARIO. J
4.4 - A movtmentagao financaira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada ao Termo de Compromisso. / f
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CAIXA
CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAQAO PARA INICIO DAS OBRAS/SERVIQOS

5 - 0 CQMPROMISSARIO, por melo deste Instrumento, manifests sua expressa concordAncia em aguardar a
autorizapSo escrita da COMPROMITENTE para o InIcio das obraa e/ou servlgos objeto do Termo da Compromisso.

5.1.A autorizagAo mencionada adma ocorrerA ap6s a finalizagAo do processo de anAlise pds-contratual.

5.1.1 - A autorizagSo para inIcio das obras A condioonada. ainda. A retomada de obra(s) paraiisada(s) de Contratofc)
anteriormante firmado(s) no Ambfto de Programas do MlnistArio daa Cidadea, quando existentes, pelo CompromissArio.

6.2 - Eventu&is ooros a/ou servl$o« execuiados antes da autorizagdo da COMPROMITENTE nflo serSo objeto de
medigAo com vistas A liberagAo de recursos ate a emlssfio da autorizagflo acima dlsposta.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERA<?AO E DA AUTORIZA?AO DE SAQUE pos RECURSOS

6 • A liberate dos recursos financeiros serA feita diretamente em conta bancAria vinculada ao Termo de Compromlsso,
ap6s sua ptibilcagAo no DiArio Ofidal da UniSo e autorizagAo para inIcio das obras/servigos dlsposta na ClAusula
Quinta, o ocorrerA em conformidade com a execugflo fielca e orgamentAria da operagflo, respeltando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa.

6.1 - A autorizagfio de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita de acordo com o modelo especiflcar
modelo, conform© opgflo formallzada pelo CompromissArio. aferigAo por parcels confbrme opgAo formalizada peto
COMPROMISSARIO a COMPROMITENTE.

6.2 - 0 saque da ultima parcels, qua n5o poderti ser inferior a 10 % do valor do repasse contratado. ficarA condlcJonado
so atssto da execugAo total do empraendimento objeto do Termo de Compromiaso, bem como A comprovagflo, pelo
COMPROMISSARIO, da integral apllcagflo do valor reiativo A contrapartida exiglvel.

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAQAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 •As clespesas com a axecugfio do objeto do Termo de Compromisso ccrrerAo A conta de recursos atocados nos
respectivos orgamentos das partes.

7-1 R3 15.003.322.43 tauinze mlinoas. dneo mi. oulnhentos e vinte e dois reais e auarenta e tr&s centavoq) oorrerfto A
conta de recursos eiocados no orgamento do Gestor, no exercfdo de 2011. Unidade Gestora 175004, Gestfio 00001,
na(s) Fonte(«) de Recursos 100. no seguinte programa:

a) Programa de i'rabalho (fundonal) 17512Q12210S50029:

R$ 445.650.34 (ouatrocentos a auarenta a cinco mi), seiscentos e cinauenta reais trinta e ouairo centavos). (444042),
Nota de Emoenho n° 2011NE000e25. amitida am 30/08/2011.

7.2 - R5 14.559.672.09 fauatorze milhdas . oirinhentos cinauenta e nova mil, oltocentos e saienta e doia reals e nove
aantaygl) a ser empanhado de acordo com determlnagfio especffica do Gestor, com IncorporagAo ao Termo de
Compromisso mediants Apoatilamsnto.

7 3 - A eficacla do Termo de CompromJsso estA condicionada A validade do(s) empenho(s) adma dtado(s) que A
determinada por instrumento legal, Undo o qoal, sem s total HberagSo dos recursos, este Termo de Compromisso f/ca
automaticamante extinto.

7.4 - A deapesa do COMPROMISSARIO com a execugfio do objeto do Termo de Compromisso, a Htulo de
contrapartida, correrA A conta da recursos alocados no seu orgamento.

CLAUSULA OITAVA DA EXECUCAO FINANCEIRA

8 - A oxecugfio financeira do Termo de Compromisso deverA atender As condigdes estabelecidas nesta ClAusula.

8.1 - A programagAo e a execugAo devarfio ser reallradas am soparado, de acordo com a notureza e a fonts, se for o
caso.

8 2 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE nAo poderfio ser utilizados para o pagamento de despesat/
relatives a periods anterior ou posterior d vigflnola do Termo de Compromisso. /

8.3 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE nflo poderAo ser utilizados em finalldade diverse da Mtabeleÿda
neste Instrumento. / 1
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aCAIXA
8.4 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE deverao ser movimentados, unlca e excluslvamente, na Caixe

Economics Federal. Agenda n'. 2022, em conta Dancaria de nv 006.00350965-0, vinculada ao I ermo de Compromisso.

8.4.1 - Os recursos transferidos, enquanto n3o utilizados, serfio aplicados em cademeta de poupanpa se o prazo

previsto para sua util!za<?ao for igual ou superior a urn mds, ou em fondo de aplIcagSo flnancelra de curto prazo ou
operagdo de mercado aberto lastreada em tltuloa da divide publics federal, quando a sua utiiizagfio estiver prevista para

prazo manor que um mfts.

8.4.1.1 - Rea a COMPROMITENTE autorlzada a promover as aplicapOes dos recursos credilados na oorrta bancana

vinculada naa hip6teses e segundo as modalidades de aplicapao previstas nesta Clausula

8.4.2 - As receitas ftnanceiras auferidas na forma deste item ser8o computadas a erddito da conta bancPria vinculada,

podendo ser apllcadas, dentro da vigfinda estabeledda. na consecqcAo/ampliacfio de seu objeto e devendo constar de

denonsfrattvo especlfico que Integral a prestagfio de contas. vedada a sua utilizapSo como contrapartlda.

8.4.2.1 - Na ocorrSnda de rendimentos negativos na aplicagfio flnancelra que comprometam a execuffio do objeto
pactuado. fica o COMPROMISSARIO obiigado ao aporte adcionai de oontrapartida

8.5 - Eventual* saldos financelros verificados quando da conclusao, denCmaa, resdaSo ou extingSo do Termo de
Compromtsso, inclusive os provenientes das receJtas obtldas em aplicapfies financeiras realizadas, apds ooncHlagao
bsneiria da conta vinculada a eato Inatrumanto, davarfto sor rectituldos 6 UNlAO FEDERAL no prazo fmprorrogavei de
30 (trtnta) dies do evento. na forma indicada pela CAIXA na 6poca da restiluigSo.

8.5.1 •DeverSo ser restituldos, ainda, todos os valores transferidcs. acrescidos de juros legais e atualizsdos
monelariamente, a partlr de deta do receblmento, na forma da leglslapfio aplicdvel aoe dibitoe para com a Fazonda
National, nos seguintes casos:
a) quando nfto for executado o objeto pactuado neste Instrumento;
b) quando nflo for apresentada, no prazo regulamentar, a respoctiva prestapSo de oontas parciaJ ou final;
c) quando oe rocuraos forom utilizados em frnelidade divers* da estabeledda neste Inatrumentc;
d) quando houver utifizagSo dos valores resultantes de apiicagdes financeiras em desacordo com o estabeieauo no
item 8.4ÿ2;
e) quando houver !mpugna?8o de despesas, se realizadas em desacordo com as dlspoalpSes do termo celebrado

8.5.2 - 0 COMPROMISSARIO, nas hip6tesee prevlstaj nos Hens 8.5 e 8.5.1, ser6 notifteado para que, no prazo mtaftno
de 30 (trinta) dias, a contar do receblmento da notifleapao, restitua os valores dos repasses devldamente afualirados
conforme exigido para a quitagfio de dibitos pare com a Fazenda f'jadonal, com base ne variaÿtio da Taxa Referential
do Sistema Especial de Uquldagfio e de Cusiddla - SELIC, acumulada mensalmente, ate o ultimo dia do mds anterior
ao da devoluotio dos recursos, acrescfdo esse montante de 1% (um por cento) no mds de efelivapao da devolugfio dos
recursos & Conta Onica do Tesouro Nadonal.

8.5.3 - Vencida o prazo previsto no Item anterior sem que o COMPROMISSARIO proceda a restltuipao dos valores, flea
a COMPROMITENTE autorrzada, caso haja recursos disponlveis na conta vinculada. a proceder aos d6bltoe dos
valores respectivos e repassi-los a UnISo.

8.5.4 - Na hipdtese prevista no Item 8.5.3, nflo havenao recursos suflclentes para se proceder 6 completa reslftuipfio,
deverd ser encamlnhada denunda ao Tribunal de Contas da Unlfio pela COMPROMITENTE.

8.6 - Os casoa fortuitos ou de forga malor que Impegam o COMPROMISSARIO de prestar contas dos recursos
recebtdos e ap/icados ensejarao a juntada de documentos e juslificativas, a senem entregues & COMPROMITENTE,
para analise e man/festaeflo do Gestor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTE3 AO T&RMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimonials remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorrftntia do Termo de Compromisso, quando
da finalizapSo do objeto pactuado ou extingSo do Termo de Compromisso, serSo de propriedade do
COMPROMISSARIO.

CLAUSUU DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - 6 o Gestor do Programa a autoridade normatizadora. com compettncia para coordenar e definlr as diralrizes do /Programa, cabendo d COMF’ROMITENTE o acompanhamento e a avallagSo das agdes constantes no Termo de'
Compromisso. 7

10.1 - Sempra que Julgar conveniente. o Gestor do Programa poderd promover visitae in loco oom o prop6siti/do
acompanhamento e avaliaqfio dos resultados das atJvidaoe* desenvoMdaa em razfio do Termo de Compromise
observades as normaa legais•regulamentares pertinentes ao assunto. r 1
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CAIXA
10.2 -1prerrogativa da Unite, por IntermAdlo do Gestor do Programa e da COMPROMITENTE, promover e fiecdiiapSo

f'slco-financ8ira das atividades referentes ao Termo de Compromlsso, bem como, conservar, em qualque; hlpbtese, a

facufdade de assumlr ou tronsferir a rasponsabilidad© de execucAo da obra/sarvigo. no caso de sua parallsagSo ou de

fato relevant© que venha a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZACAO

11 • Obrig8-se o COMPROMISSARIO e registrar, em sua contabilldade analltica, em conta especlfica do grupo
vinculado ao atfvo financelro. os recursos recebidos da COMPROMITENTE, tendo como contrapertida conta adequada

no passivo financeiro, com subcontaa Identificando o Termo de Compromlsso e a eapeeificagSo da despesa, nos termos
do Artlgo 54. parAgrafo prlmelro, do Decrato n° 93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscals e qualsquer outros documerrtos comprobotdrios de despesas serSo emrtidoa em
nome do COMPROMISSARIO, devidamente identificados oom o nOmero do Termo de Compromlsso, e mantidos em
arqulvo, em ordem cronoldgica, no prtiprio local em que forem cpntabilizadoa, & dlsposIgSo doa 6rgios de controle
intemo e extarno e pelo prazo de 10 (dez) anos. contados da aprovagflo da prestagflo de contas pela
COMPROMITENTE.

11.1.1 - A COMPROMITENTE poder* solldtar o encaminhamento de cdpias dos comprovantes de despesas, ou de .
outros documentoa, a qualquer momenta, sempre que Julgar convenjenle.

CLAUSULA DECIMA SEQUNDA - DA PRESTACAO DE CONTAS

12 - Para fins da prestagSo de contas parclal deverte ser apresentados k CAIXA, no minimo, relagto de pagamentos
ofetuedos com os comproventes de despesas originals ou equivalent©# (notas ftecais, recibos de pagamento ou outro
documento comprobatdrto), extrato bancArio da conta vinculada e Relatdrio Resumo do Empreendlmento, inclusive os
relacionados ao trabalho social ou socioamblental.

12.1 - Quando a ilberagte dos recursos ocorrer em 3 (tr6s) ou mals parcelas do cronograma de desembolso, a terceira
Rear* condlcionada a apresentagfio de prestagflo de contas pardal referents k prlmeira parceia llberada e asslm
sucesslvamente. Ap6s a aplicagflo da Oltima parceia, sert apresentada a prestagflo de contas do total dos recursos
recebidos.

12.2 - 0 prazo pare a apresentagflo das presumes de contas parclals deverA ocorrer em at* 80 (sessenta) cHas.
contado da data do penOltimo desbloqueio de recursos.

12.3 - A Prestagflo de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cldusula Quarta, deverA ser apresentada k
COMPROMITENTE at*80 (sessenta) dias apos o termino da vigAncia do Termo de Compromisso.

12.4 •0 COMPROMISSARIO deve apresentar * CAIXA na documentagflo de prestagAo de contas, quando houver
retengao de tributes nos documentos flscais apresentados. os comprovantes de recolhimentos dos tributes dos Orgflos
fazendflrios pertinentes,

12.5 - 0 COMPROMISSARIO deve apresentar a maWcula de obra no Cadastro Especlfico do INSS (CEI) e a respective
Certtdao Negativa de DAbltos (CND), relativa * ragularidade das contribuigfies prevfdenciarias da empress contratada
para executor a obra, nos empreendimentos em que o recothlmento das contrtbulg&ss para a seguridade social for
exigfvel.

12.6 - Constatada irregularldade ou inadimpldnda na apresentagfio da Prestagflo de oontas final a qua se refers o caput
desta Clausula, o COMPROMISSARIO ser* notificado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimenio
da rtotfficagfio, adote as providflncias para sanar a irregularidade, ou oumprir a obrigagAo

12.6.1 - Decorrfdo o prazo da notlflcagflo sem que a irregularidade tonha sldo sanada. ou cumprfda a obrkjacflo a
COMPROMITENTE enoamlnhar* dendnda ao Tribunal do ContaS da Uniflo,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA.DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

13 - Correrflo ks expenses do COMPROMISSARIO os valorea relativos As despesas extraordinflrias Incorridas oLla
COMPROMITENTE decorrentes de reanfllfse, por solldfagflo do COMPROMISSARIO. de enquadramenlo do Tern*! de
Compromlsso e de projetas de engenharia e de trabalho social, dja* despesas reeultantoo do viatorie do ©tape# de dbias
nflo pravistas originalmente, bem como de publicagflo de extrato no DtArio Oficial da Unifio decorrente de eHeracflo
contretual de responsabilidade do COMPROMISSARIO. 7 T

7
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CAIXA

CLAUSULA DECIMA QUARTA •DA AUDITORIA

14 •Os servi$os de audltoria serfio reallzados peloa orgfios da controls interno e externo da Unifio, sem elldir a
competfincla dos Orgfios de controle Intemo e externo do COMPROMISSARIO. em conformldade com o Capftulo VI do

Decrato f»« 93.872/86

14.1 £ llvre o acesso de servldores do Sistema de Controle Intemo ao qual esteja subordinado a COMPROMITENTE,
a qualquer tempo, a todoa os ntoa © fatos releclonados direta ou Indlretamente com o instrumento pectuado, quando am
mlasfio de fiscalizagSo ou auditoria.

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

15 - £ obrigatdria a identifiesgAo do empreendimento com pfaca segundo modelo fomecido pela COMPROMITENTE.
durante o perlodo de duragfio da obra, devendo ser afixada no prazo de ate 15 (quinze) dies, contados a partlr da
autorizagfio do COMPROMISSARIO para o infdo dos trabelhos, sob pena de suspensfio d8 liberacfio dos recursos
finanoeiros
15.1 - Em qualquer agfio promocional relacionada com o objeto do Termo de Compromisso serfi obrigatorlamente
destacada a participate da COMPROMITENTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de apllcagfio dos -
recursos, observado o dlsposto no § 1® do art. 37 da Corratitul$8o Federal, sob pena de suspensfio da libera9S0 dos
recursos finanoeiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA •DA VIG£NCIA

16 A vigfincta do Termo de Compromisso inldar-ee-fi na data do sua assinatura, encenrando-se no die 04/NV2012,
po8sibilitada a sua prorrogapfio mediants Termo Adlttvo e aprovapfio da COMPROMITENTE. quando da ocorrtncia de
fato 8upervenlente qua Impega a consecugflo do objeto no prazo acordado.

CLAUSUU DECIMA $£TIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17 - 0 Termo de Compromisso poderfi ser denundado por qualquer das partes e resefndido a qualquer tempo, ficando
es»e& responsSveis puius obrlgagOes assumldas na sua vlgfinda, credttando-se-lhes, igualmente, os baneflcios
adqutridos no mesmo pertodo.

17.1 - Constitul motivo para rescisSo do Termo de Compromisso 0 descumprlmento de qualquer das Clfiusulas
pactuadas, partfculamnente quando constatada pela COMPROMITENTE a ut/lizagfio dos recursos em desecordo com 0
constant© no Plano de Trabalho e nos Projetos Tficnicos.

17.1.1 - A rescisfio do Termo de Compromisso, na forma acima prevista e sem tenham sido os valorea restituldos £
Unifio Federal, ensajarfi dentmda ao Tribunal de Contas da Unifio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAQAO

18 - A alteregfio do Termo de Compromisso, no ceso da necessldade de ajuste da sua programa jfio de execugfic flsica
e finBncelra. Inclusive a alteragfio do prazo de vlgfinaa, serfi feita por Termo Adltlvo e serfi provocada peto
COMPROMISSARIO, mediante apresentagfio das respedivas justificatlvas, no prazo mlnimo de 30 (trinta) dias que
antecedem 0 tfirmino da sua vigfincia, sendo necessfiria, para sua implementacfio, a conoordfincia da
COMPROMITENTE.

18.1 - A alterapfio do prazo de vigfinda do Termo de Compromisso. em deoorrfincia de atraso na llberagflo dos recursos
por responsabilidade do Castor do Programa. set* promovida *de offdo* pela COMPROMITENTE, limitada ao perlodo
do atraso verlficado.

18.2 - A alterapfio contratual referente aos valores dp Termo de Compromisso sera feita por meio de Term© Adit/ovedada, entretanto, a alteragfio para maior dos recursos oriundos da transferftneia ao COMPROMISSARIO, tratadc/ na
Clausula Quarta, Item 4. T (

18.3- E vedada a alterapfio do objeto prevlsto no Termo da Compromise©. I V
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•VCAIXA
, 1

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORReNCIAS E DAS COMUNICAC0ES

19 - Os documentos instrutOrios ou comprobatOrlos relatjvos d execugflo desta Termo de Compromisso deverSo ser
apresentados em original ou am c6pia autanticsda.

19.1 - As comunicagGes de fatos ou ocorrdndas relativas ao Termo de Compromisso serSo consideradas como
reguiarmente feifas se entrcgues por carta protocclada, telegrams ou fax.

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

19 3 - As conespondftnctes dirigldas a COMPROMITENTE deverSo ser entregues no seguinte enderego: Caixa
Econdmica Federal. Superintenddnda Regional: Superintendence Regional Salvador, Av. MagalhSes Neto , 1520 2“
Andar - Pitubs

CLAUSULA V1G£SIMA - DO FORO

20 - Para dlrimir os conflitoa decorrentes do Termo de Compromise fica eleito o foro da Juetiga Federal, Segfio
Judkadria do Estado da BA. com renimda expressa de quatquer oulro. por mais privilegiado que seja

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam esta Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na present de duas
testemunhaa, que assinam, para que surta seus_efeitos jurfdlcos e legais, em Juizo e fora dele.

A
Salvador, 02 de setembro de
Local/Data

2011

:OMPROMlisARlOAssinatura do COMPROMITENTE
Nome: Aristdteles Alvestte Menezes Junior

inatura do
/Nome: G)

CPF:

Assinatura do Co-compromissado
Nome:
CPF:

Testemunhee

VlLlfc UouJÿ.a CÿQLutkh>
CPF* oo (o Lt°iH 6oSÿX

Nome: <S 9 -Vvt~ S >-5ÿ9- if11.1l»V- iOCPF:
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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

INTERMfcDIO DO(A) MINISTÿRIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)

MUNICtPIO 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
Econdmica 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
constitufda 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 MUNICiPIO DE LAURO 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 condi<?6es a seguir relacionadas:

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

“CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

16 - A vigencia deste Termo de Compromisso iniciar-se-a na data de sua assinatura, encerrando-se
no dia 30/12/2019, possibilitada a sua prorrogaÿao, mediante aprovagao da COMPROMITENTE,
quando da ocorrencia de fato superveniente que impega a consecugao do objeto no prazo acordado.”

CLAUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condigSes 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 so efeito.

27.016 v022 micro 1
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CAIXA Termo Aditivo

CLAUSULA TERCEIRA
O presentc Termo Aditivo sera levado 4 publica95o no Diario Oficial da Uni3o, 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 juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo
extraidas as respectivas copias, que ter3o o mesmo valor do original.

Janeiro de 2019, 30 deSalvador
Local/data

Assinaturit do COMPROMISSARIO
Nome: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
CPF: 13B.399.825-20 W

Al
>E OLIVEIRA BAPTISTANome*~MAMO SOW

CPF:159.217.195-87

Testemunhas

d
Nome:lÿkÿfc''ÿuoJd ok,
CPF: &P&6

(YfÿtbePr. (Nfonln.
: Isabel?

fwi’ra
Nome
CPF:
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IPlxACtX
DIRETORIA DE MARKETING E COMUNICACAO

EXTRATO DE TERMO ADITTVO

ESPtaE: D4cimo Primelro Termo AdWvo da Rerratifiei?io ao Contrato da Confissao,

AssuncSo. Consolid*V4O a Refinanciamento da Dfvtdas, calebrado em 22 da ma»o da 1997.

PARTES: a UNlfo e o Govern© do Estad© da Slo Paulo. iNTERVENlfcNCIA: Banco do Brasil
SX, na qualidad* da agent# flnancelro da Untfo a dapotlUno das retaius do Ertado.

OBiETO: Retlficir a Rattficar o contrato, *dapt»ndo-o ao* tarnios da LC 156/2016.
•Iterance a Cliuaui* Prtmelra a os Pamgrafos Primeire a Tercalro da CUusuk Quart*, do

Womo Termo Adtovo da Rerratifkecio a as Cttusuias Vlfdsima Pnmwra e Trigfalma-
Qumta do contrato ora adIt*do, assinado am 28 d* detembro da 2018.
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fTAUO AUGUSTO DIAS DE SOUZA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE.

LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 06.550/19

INTERESSADOS: SEINFRA

ASSUNTO: 1° ADITIVO PRORROGACAO DO CONTRATO n.° 003/2019

PARECER JURIDICO

EMENTA: 1° ADITIVO. PRORROGACAO DE

CONTRATUAL.SERVICOS
DRENAGEM

PRAZO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO VINCULADO AO TERMO DE

COMPROMISSO. N.° 0350965-67/2011. TIPICO

CONTRATO DE ESCOPO. POSSIBILIDADE

JURIDICA.

DE

DE E

-RELATORIO

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

vigencia do Contrato Administrative n.° 003/2019 que visa a contrataÿao de empresa

especializada para execu9§o das obras de drenagem e pavimentaÿSo na comunidade de

Picuaia, no bairro do Caji, nesta cidade, metas a serem cumpridas para garantir a plena

execuÿo do Termo de Compromisso n.° 0350.965-67/2011, celebrado com a Uniao Federal,

por meio do Ministÿrio das Cidades.

Os autos do Processo Administrativo n.° 06550/19 vieram instruidos com Solicitaijao

de Termo Aditivo e justificativa para o pleito; Oficio endereÿado a empresa contratada

solicitando que se manifestasse por escrito se tern interesse na prorroga92o do contrato: oficio

resposta da empresa contratada manifestando concordancia com a prorrogaÿao contratual;

planilha oÿamentaria e controle de saldo contratual: certidoes de regularidade fiscal com a
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Receita Federal, FGTS, Divida Trabalhista, Receita Estadual e Receita Municipal todas

regulares; Contrato n.° 003/2019 e publicaÿo no DOM; ordem de paraliza<;ao dos servi(;os;

portarias e documento designado os fiscais do contrato; Termo de Compromisso n.°

0350.965-67/2011, celebrado do a Uni2o Federal, por meio do Ministerio das Cidades e seu

Primeiro Termo Aditivo, prorrogando o referido ajuste para 30/12/2019, alem de

manifestaQao do Controle Intemo, pela conformidade processual.

E o relatorio, passo a manifestar.

II - FUNDAMENTACAO

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

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente. os elementos que

constam, ate a presente data, nos autos do processo administrativo em eplgrafe, pois a este

orgSo incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao Ihe competindo

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

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

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

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

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

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

obrigatoria, porem n2o vinculante da autoridade competente. Passaremos a discorrer sobre a

ceIebra92o do Termo Aditivo.

O presente processo pretende promover a prorroga9ao da vigencia do Contrato n.°

003/2019, celebrado com a empresa PJ CONSTRUgOES E TERRAPLANEGEM LTDA.

por mais 07 meses e 21 dias, ate o fim da vigencia do Termo de Compromisso n.° 0350.965-

67/2011, celebrado com a Uniao Federal, por meio do Ministerio das Cidades, previsto para

30/12/2019, conforme termo aditivo em anexo.

O Contrato Administrativo n.° 003/2019 foi celebrado em 09/01/2019, com prazo

final de vigencia contratual de quatro meses, findando, portanto em 09/05/2019. No dia

11/01/2019 a administra9§o publica, contando com a aquiescencia da empresa contratada,

efetuou ordem de paraliza9&o dos servÿos, situa9ao que permanece quando a abertura deste
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processo administrative. A aven?a contratual outrora celebrada, 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 execu9ao somente se

extingue quando o contratado entrega para a Administrai;ao o objeto

ou o resultado final pactuado.

Nos contratos por escopo, o descumprimento do prazo de execuÿSo

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

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

entanto, ate que ele execute e ate que a Administra9§o, depois da

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

Nesse contexto, observa-se que a Lei de Licitagoes trata da materia nos incisos do §

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

execu?ao dos contratos de escopo. nos seguintes termos:

Art. 57. (...)

§ 1° Os prazos de im'cio de etapas de execu9ao, de conelusao e de

entrega admitem prorroga9ao, mantidas as demais clausulas do

contrato e assegurada a manuten92o de seu equilfbrio economico

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

1 - altera9ao do projeto ou especifica96es. pela Administracao:
II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condÿSes de

execucSo do contrato;
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HI - interrupt0 da execuÿo do contrato ou diminuit0 do ritmo de

trabalho por ordem e no interesse da Administrate:

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos

limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execute do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido peia Administrate em documento contemporaneo a sua

ocorrencia;

VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administrate,

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,

impedimento ou retardamento na executo do contrato, sem prejuizo

das sanfdes legais aplicaveis aos responsaveis.

Observa-se que as situates de prorrogaÿao de prazos de executo contratual

previstas nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93 est&o associadas a eventos provocados

pela propria Administrate ou causas de fonja maior ou caso fortuito, sem culpa do contratado.

No caso em concreto a contratada aquiesceu com paralizato dos serviÿos e com o

pedido de prorrogaÿao contratual por mais 07 meses e 21 dias, alem de concordar com a

paralizato do servigo, motivado pela necessidade de “autorizato de inicio de obra que sera

emitida pela Caixa”.

Assim, nSo vemos obice na prorrogaÿao do contrato, nos termos que foram pleiteado

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de modo a que vigencia do contrato para aquisiÿao

e instalato dos equipamentos objeto do contrato n.° 003/19 seja prorrogado ate 30/12/2019,

fim da vigencia do Termo de Compromisso celebrado com o govemo federal, tempo, a

principio estimado. para conclusao da obras de drenagem e pavimentato pactuados.

O Tribunal de Consta da Uniao, sobre o assunto ja expediu o seguinte provimento

sumulado:

Sum ula 191 - TCU

Toma-se, em principio, indispensavel a fixate dos limites de vigencia

dos contratos administrativos, de forma que o tempo nao comprometa

as condifdes originais da aven?a, n§o havendo, entretanto, obstaculo

juridico k devoluto de prazo, quando a Administrate mesma

concorre, em virtude da propria natureza do avenÿado. para interrupcao

da sua executo pelo contratante.
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O referido orgSo 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 prorrogagSo do contrato administrative deve ser efetuada

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

que nao se opere a extinÿao do ajuste. Entretanto, excepcionalmente e

prejuizo

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

tempestivamente o devido aditamento, e possivel considerar os

periodos de paralisaÿo das obras por iniciativa da Administrate
contratante como periodos de suspensao da contagem do prazo de

vigencia do ajuste.

evitar interesse publico,para ao

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

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

pedido esta regular, nao havendo, portanto, obice a prorrogatpao contratual.

Isto posto, manifesto favoravel a prorrogafao, por meio de aditivo, do Contrato

Administrative n.° 003/2019, com inicio em 09/05/19 e termino em 30/12/19 como pleiteia a

Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Este e o parecer, smj.

Lauro de Freitas- BA, 24 de abril de 2019.

KIVWmiAS BARBOSA LOPES
P/ocurador Geral do Municipio
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PRIMF.IRO TERMO DF- ADITAMENTO AO CONTRATO N° 003/2019

Pelo presente instrumento. fiea prorrogado o contrato abaixo especificado. de acordo com as seguintes clausulas e declaragdes:

CONTRATO ADITADO n” 003/2019: ContratagSo de pessoa juridica para execugao de obras de drenagem e pavimentagao

na comunidade de Picuaia, no Caji, objeto do Termo de Compromisso n.° 0350.965-67/201 1 .

PROCESSO A DM IN ISTRATlVO: 06.550 2019

LICITACAO: Concorrencia n.° 006/2019
DOTACAO ORC'AMENTARIA: 0900.1183.44905100.00, 0900.1183.44905100.24, 0900.1320.4490100.00
0900.1320.44905100.24.

c

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno. inscrito no CNP.I.
13.927.819/0001-40. com sede e l'oro na Praga Joao Thiago dos Santos, s/n. Centro. Lauro de Freitas/Ba.

CONTRATADO: PJ CONSTRUCÿES E TERRAPLANEGEM LTDA, pessoa juridica de direito privado inscrito no CNPJ
n.° 03.174.004/0001-84. com sede na Rua das Mangueiras. 166. Novo Horizonte. Salvador/Ba. CEP: 4.218-097. que abaixo
subscreve.

CLAUSULA PRIMF.IRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Promove a prorrogagiio do pra/o do contrato. com inicio em 09 de ntaio
de 2019 e fim em 30 de dczembro de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratillcam as demais clausulas constantes do contrato ora aditado. as
quais permaneccm inalleradas.

CLAUSULA TF.RCEIRA - LEGISLACAO PERTINENCE: Este aditivo ao contrato i regido pela lei n°. 8.666/93. com rcdugao da
Lei n°. 8883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Por estarem de acordo iirmam este pacto em 04 (quatro) vias de igual leor. na presenga das testemunhas abaixo assinadas, elegcudo
loro de Lauro de Freitas/BA. para dirimir qualquer duvida ou questSo dele advinda.

Lauro de Frcitas/BA. 24 de abril de 2019.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITASV CONTRATANTE

Moefna Isabel Passos Grarnachd - Prefeita Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL. DE INFRAESTRUTIJRA
Cesar Augusto Sampaio -Secretiirio

C:

PJ CONSTRUCTS F. TERRAPLANEGEM LTDA - CONTRATADO

"-sssss:
rc-retor®

TESTEMUNHAS:

I. X

CPF;
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