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PREFEITURA

LAURODE
FREITASBBj

SEC RETARIA MUNICIPAL DF. INFRAESTRITI1RA

DPTO. DF ACOMP.SOCIAL DF. OBRAS

OFICIO N*5«S/2019 SEINFRA

Lauro de Freitas, 20 de Maio de 2019

A VPL- Excelencia em Projetos Ltda

Sr. Eteimar Souza Sodre

Diretor

Referenda: TC n° 363.249-51/2011- PEC 3000

Assunto: Aditivo de prazo- Execugao do PMS.

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente viemos por meio deste documento infbrmar que em virtude do atraso de

conclus/Jo da execugiio f'isica proponente do PEC 3000, entendemos a necessidade de analizarmos a

possibilidade de um Aditamento de Prazo, para o periodo de 8 meses. considerando que ainda existem

diversas atividades para serem realizadas pela referida Empresa VPL- ExcelAncia em Projetos Ltda

executora do PMS- Piano de MobilizagSo Social, considerando que as agdes socioeducativas devem

acontecer em paralelo com a execugio fisica vinculada ao termo do Contrato de Repasse N° TC n°363.249-

51/2011.a VPL- Excelencia em Projetos CT 133/2018.

Nos coiocamo-nos a disposig§o para dirimir eventuais duvidas que venham a existir

Atenciosamente,

4
Cesar Auÿusto Sampaio

Secretario Municipal de Infraestrutura

Rua Manoel Sllvestre Leite, s/n®. Centro - lauro de Freitas - Bahia -CEP 42.7Q3-OSO,

Telefones: 713288-8779/8767 - >m



40
EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

Salvador, 21 de maio de 2019.

Oficio n° 196/2019

A Prcfeitura Municipal de Lauro De Freitas

Ilmo Sr. Cesar Augusto Sampaio
Secretirio Municipal de Infraestrutura

Referenda: TC N° 363.249-51/2011 - PEC 3000
Assunto: Resposta ao Oficio 515/2019- Aditivo de prazo - Execu<;ao do PMS.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho atraves deste, declarer o interesse da Empresa VPL-

Kxcclencia em Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o N° 14.661.824/0001-17 quanto a

solicita9§o do Aditivo de prazo supracitado acima, referente a Executjao do Plano de

Mobilizatjao Social-PMS, componente do Programa de AceIera<;ao do Crescimento - PAC II

considerando que as atjoes socioeducativas devem acontecer em paralelo com a execuÿao fisica.

Compreendemos a importancia do trabalho, sendo assim a necessidade de prorrogaÿao de prazo.

Atenciosamente,

Elcimar Souza Sodre

Socio-Administrador

VPL-Excelencia em Projetos Ltda.

Av. Antonio Carlos Magalhaes. N° 3259, SL 307, Edf. Centro F.mpresarial Aurelio Leiro, Parque Bela Vista.
CEP: 40.280-000, Salvador-BA. | Site: www.vplprojetos.eom| E-mail: contato@vplprojetos.com |

Tel.:+55 (71) 3036-0241



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

I>RA(, A JOAO THIAGO DOS SANTOS S/N°

CENTRO - LAURO DEEREITAS-BA
PREFEITURA

LAURODEO FREITAS

SOLICITAQAO DE TERMO ADITIVO
|3.0rg>o Deslino Prolocolo. OfQamento. Projur124 06.20191 N" 015 Ano: 2019

5.Assinatura. Cosar Augusto Sampaio4 Unidado Requisitante SEINFRA

P'rttdun Municipalitlauco de Frdta
Ce«r Augusto Sampaio

----SeCreUnO Municipal

SEiNFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

8.PERIODO
7.JUST1FICATIVA6.NECESSIDADE

Uso/Consumo

Adilivo dc prazo Comralo de

Empreitadan0 133/2018 Plano
de Mobilizaÿdo de Trabalho
Tdcnico Social da PEC 3000.

neste Municipio.

Justificativa Tdcnica em anexo 08 raeses

_

N°:

N°:

N“:

__ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL

10.FORMA DE PAGAMENTO: 11.FORMA DE ENTREGA:

H.DISCRIMINACAO DO PEDIDO 16. VALORES ESTIMADOS13.C0D.12.ITEM 15.UNID
Nome do Item/Caieqoria 17.FONTE 18.TOTAL

Aditlvo de prazo VPL EXCL6NCIA EM PROJETOS
Contrato n° 133/2018

(DocumentagSo em anexo)

1 24 R$ 21.092.18

/a

leiWdo mrw C
s/cialDireti ilho Techicc

<4



upr PREFEITURA

LAURODE
FREITASo

SECRETARIA Ml MCIPAL DE INFRAESTRl IT RA
DPIO. DE ACOMP. SOCIAL DE OBRAS

MEMO N “684/2019 SEINFRA

A

Procuradoria Geral do Municipio

Excelentissimo Sr. Kivio Lopes
Procurador Geral do Municipio

Referencia: TC N° 363.249-51/2011-PEC 3000.

Assunto: Renova9ao de Prazo do Contrato N°. 133/2018 , que tem como Contratada a

Empresa VPL Excelencia em Projetos Ltda., para Execugao do Plano de Mobilizaijao do

Trabalho Tecnico Social -PMTTS no ambito do Programa de Aceleraÿao do

Crescimento (PAC II) do Loteamento Pouso Alegre, neste Municipio.

JUSTIFICATIVA TECNICA

Cumprimentando-o cordialmente, apresentamos justificativa para Aditivo de

Renova9&o de Prazo do Contrato acima referenciado, destacando que este tem vigencia

de 8 (oito) meses, contados a partir da sua assinatura (Clausula Setima do Contrato em

anexo), que se deu em 24 de Outubro de 2018, com previs§o para expirar, portanto, em

24 de junho de 2019.

Diante deste cenario, sinalizamos que ha necessidade de prorroga9ao de prazo,

uma vez que ainda existem a9des do PMTTS a serem realizadas e que deverao atender

aos requisitos do PAC, conforme descrito no Manual especifico. Vale ressaltar que a

necessidade de prorroga9ao do presente Contrato esta diretamente relacionada a

extensSo da aven9a que tem por objeto as obras ali executadas (Contrato TC n° 363.249-

51/2011 - PEC 3000. entre Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e a CAIXA. como

demonstra a documenta9ao em anexo), com vencimento em 3 de novembro 2019.

Destaca-se que apos esta data a Municipalidade necessita de mais 8 meses para fmalizar

pagamento e presta9ao de contas.

Rua Manoel Silvestre Leite, s/ns, Centro -Lauro de Freitas - Bahia - CEP 42.703-050,
Telefones: 713288-8779/8767 - e-mail: socialseinfraDmlf@gmail.com
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PREFEITURA

LAURODE
FREITAS

SF.CRETARIA Ml MCIPAL DE INFRAESTRI TLRA
DPTO. DF. ACOMP. SOCIAL DE OBRAS
MEMO N ”684/2019 SEINFRA

Isto posto, considerando que nao ha qualquer aItera9ao de valor ou quantitativos

dos servÿos a serem realizados. o que fatalmente aconteceria na hipotese de nova

licitaÿSo, trazendo maiores custos a Administra9ao, nota-se que um aditivo, alem de

vantajoso do ponto de vista financeiro. tambem o e do ponto de vista da eficiencia, uma

vez que exclui a necessidade de licitapdes permanentes e sucessivas e elimina o risco de

interrupÿao do servi9o essencial ora prestado por problemas na contrata9ao posterior.

Destaque-se que, conforme documentos em anexo, que a Empresa Contratada,

instada pela Administra9ao a se manifestar sobre seu interesse em prorrogar a aven9a,

expressou sua anuencia.

Certo de vossd compredhsao.

A|daiVa ATÿiicBÿiveirÿÿalciment!
Dtfetoratfo Trabalho TeCTHCQ-Soetcfl

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n«, Centro - Lauro de Freitas -Bahia -CEP 42.703-050,
Telefones: 713288-8779/8767 - e-mail: socialseinfraomlf@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
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CONTROLE DE SALDO CONTRATO N».133/2018
2.Credor: VPL EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA 3. Vigencial.Ano: 2018/2019

Dt FinalDt InicialAldaira Angelica Oliveira do Nasclmento4. Cestor(a) do Contrato:

| 6. Valor Global RS: R$5. Secretarial |SEINFRA 21.092,18 24/06/201924/10/2018
ExecucSo do Plano dc Mobiliza?ao do Trabalho T&nirn Social - PMTTS, componente do Programa de

Acderafio do Crescimcnto .PAC II- Loteamento Pouso Alegre, referente ao Contrato de Repasse ns

363.249-51/2011_7. Objeto do contrato:

Pregao Presencial 020/20189. NB:8. Tipo de Contratacao:

X Sim Niio10. Ocorreu alguin aditivo:

Valor prazo
11. Em caso positivo, qua! tipo de aditivo? Prazo e valor

12. Ohs:

VALOR ADITIVO
N2. MEDICO PERIODO SALDO ATUAL R$SALDO ANTERIOR RS VALOR PAGO RSNSNF

(RS)

ANO: 2018/2019

ar Global: R$ 21.092,18 R$ R$RS 21.092,18

Anexos a este controle:

AutoiAutorizaÿao Financeira

SolidSolicitafao de Fornecimento

CopiaCopia da Nota de Empenho

Nota Nota Fiscal atestada

CopiaCopia do contrato

CopiaCopia de aditivo (se houver)

Kit de regularidade Fiscal (Certidoes junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)r

•JL
Aldairc

Dir/ti
ngoKca Olivein<cm/Jasptriento
aÿlo Trabalho TeAico Social



VOLTAftIMRRIMIR

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 14661824/0001-17
Razao Social: VPL EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

Enderego: till0-000

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 Servigo - FGTS.

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

Validade: 12/05/2019 a 10/06/2019

Certificagao Numero: 2019051202474732131065

Informagao obtida em 13/05/2019, as 11:53:15.

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



Certidao Internet28/03/2019

Participe Servigos Legislagao CanaisAcesso a informagaoBRASIL

TOFIT

Receita Federal

rif" CERTIDAO

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: VPL-EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA
CNPJ: 14.661.824/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a crÿditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Dlvida Ativa da Uniao (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 09:12:53 do dia 28/03/2019 <hora e data de Brasilia>.
Veilida ate 24/09/2019.
Cddigo de controle da certidao: DE85.9924.B88E.0EAF
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Nova Consulta Preparar pagina

mpara imprassao

)

“Iservicos.receita.fazenda.gov.br/Servicoa/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolntemet.asp,>ni=14661824000117&passagens=1&tipo=1



. O ,, GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao: 28/03/2019 09:19

*

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

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

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20190849089

RAZAO SOCIAL

VPt.-EXCEl.ENClA EM PROJETOS LTDA

INSCRigAO ESTADUAL CNPJ

14.661.824/0001-17121.586.881

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/03/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

vaiida com a apresentagiio conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Piigina I de I RelCcrtidanNegaliva.rpi
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©ODER JL'DICIARIG

JUSTICA DO TPABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: VPL-EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.661.824/0001-17

Certidao n°: 164218819/2018
Expedigao: 11/12/2018, as 09:58:08

Validade: 08/06/2019
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

que VPL-EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

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

14.661.824/0001-17, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

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

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

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

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados eonstantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

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

anteriores a data da sua expedigao.

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

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certifica-se

INFORMAgAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

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

r-tU'JI {j?r• :



Certidao Negativa de Debitos28/03/2019

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperagao de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscripao Municipal: 406.877/001-75
CNPJ: 14.661.824/0001-17

VPL-EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

Avenida Antonio Carlos Magalhaes, N° 3259

EDIF CENT. EMPRESARIAL AURELIO LEIRO SALA 307

PARQUE BELA VISTA

40.280-000

Contribuinte:

Enderepo:
i

Certifico que a inscripao acima esta em situapao regular, ate a prcsente data,

ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as 09:23:36 horas do dia 28/03/2019.
Valida ate dia 26/06/2019.

C6digo de controle da certidao: 66B7.D1C3.4220.61B7.8D2A.C267.64C3.B5CE

i

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderepo
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, c sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o c6digo de controle acima,

servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativajorm.asp l1/1



Diario Oficial doTerga-feira
4 de Setembro de 2018
16 - Ano VI - N° 1242

Lauro de Freitas MUNICfPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Q

PORTARIA SEINFRA N“ 04. DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

Dispde sobre a indicagao dc fiscais de contrato

no ambito da Sccretaria Municipal de

lnfraestrutura, na forma que indica.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA

DO DE LAURO DE FREITAS. Estado da Bahia, no exerci'cio de suas atribuigdes

legais,

RESOLVE:

Art. 1" Nomcar os sen idorcs ANTONTVALDO RIBEIRO DE SALES

JUNIOR, matricula n° 052671-9, Coordcnador dc Edificagocs; CESAR AUGUSTO

SAMPAIO, matricula n° 045415-0, Coordcnador de lnfraestrutura; SERGIO LUIZ

COSTA MAIA. matricula n° 0773 1 1-2, Coordenador de Convenios e Projetos e RITA

MARIA MENEZES PEREIRA. Coordenadora Executiva matricula n" 66879-9. como

responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagao dos contratos desta secretaria.

Paragrafo Unico. Nos casos dc impedimento dos scrvidorcs dcsignados

no caput, respondcrao pclas atribuifoes defmidas por esta portaria, os semdores:

MARCIA CRISTINA HEGOUET DA SILVA ARAUJO, matricula n° 69738-0. e

ALDAIRA ANGELICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO matricula n° 61490-4.

Art. 2” Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3" Revogam-se as disposi<;des em contrario.

Lauro dc Freitas, 04 de setembro dc 2018.

Vidigal Galvao Cafczeiro Ncto

Secretario municipal dc lnfraestrutura

RFGISTRF.-SE F. PUBLIQUE-SE.

Luis Macicl dc Oliveira

Secretario Municipal dc Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: XCFOLQ9QSHOXGJCP1SOPPQ

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



Diario Oficial do Terpa-feira
28 de Agosto de 2018

3-Ano VI -N° 1237Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS2
PORT ARIA GAPRE N° 095 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Altera a Portaria GAPRE n° 16 de 02 de Fevereiro de 2018,

que estabelece os servidores publicos da Secretaria de

Infraestrutura que poderiio desenvolver as atividades de

fiscalizagao de obras.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuigoes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Altera os incisos 1 e II do artigo 1° da PORTARIA GAPRE n° 16 de 02

de Fevereiro de 2018, que passam a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 1° (...)

I- Da Coordenagao de Infraestrutura:
a) Tadeu Lyrio Patrocinio, Assessoria Especial, Matricula: 069956-4
b) Sidnaldo da Silva Bacelar, Dir. de Dep. Manutengao e Conservagao
Logradouros, Matricula: 069488-7
c) Sueli Lemos Lima, Dir. Departamento de Infraestrutura, Matricula:
071441-1
d) Alice Couto Santos Engenheira Civil, Matricula:49045
e) Rafael de Sousa Petro, Engenheiro Civil, Matricula: 60395

II - Da Coordenagÿo de Edificagdes:
a) Albin Anton Von Kienzel Jursa, Engenheiro Civil, Matricula: 60392-9
b) Alessandra Sampaio Carvalho, Engenheira Civil. Matricula: 49178
c) Bianca Brito Gomes, Assessora Especial, Matricula: 66855
d) Rafaela Sena Coni, Assessora Especial, Matricula: 071735-0
e) Victor Junqueira Oliva, Assessor Especial, Matricula: 77630-9
0 Vitor Sodre Souza, Assessor Especial, Matricula: 77651-0
g) Daniel Luan de Mendonga Stride, Assessor Especial. Matricula: 76729-6

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogando as

disposigoes em contrdrio.

Lauro de Freitas, 28 de agosto de 2018.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SF. E PUBLIQUE-SE,

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: Y96H+ZU8N8GIYNHVQJNCEA

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

LAURO DE FREITAS
PUBLICADO
Laurode Freitas
-: PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 0708/2018

PREGAO PRESENCIAL-N° 020/2018I

V 7
»'*•' 1 i f /rifVrO

7 CONTRATO N° 133/2018

O MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de dlreito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

13.927 819/0001-40, com sede na Praga JoSo Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por

sua autoridade maior a Senhora Prefelta Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de

outro lado a empresa VPL - EXCELlNCIA EM PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n# 14 661 824/0001-17,

estabelecida na Avenida Antonio Carlos Magalhaes, n° 3259, Sala 307, Edf Centro Empresarial Autolio Leiro, Parque Bela

Vista, Salvador/BA, CEP: 40.280-000, neste ato representada na forma dos seus estatutos socials ou procuragSo

doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrative N° 00708/2018 tern entre si

justo e acordado o presente Contrato, observadas as cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAgAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA

AREA SOCIAL PARA EXECUQAO DO PLANO DE MOBILIZAgAO DO TRABALHO TÿCNICO SOCIAL - PMTTS,

REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 363.249-51/2011, MINISTfeRIO DA CULTURA E PREFEITURA DE LAURO

DE FREITAS, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUQAO DA PRAQA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000,

DO PROGRAMA DE ACELERAQAO DO CRESCIMENTO -PAC II, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO POUSO ALEGRE

NO BAIRRO IT1NGA, NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME TERMO DE

REFER6NCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrants deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Infraestrutura - Processo Administrativo-N° 0708/2018, com todas as instrugdes e documentos, e,

em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as

partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Pregos da CONTRATADA, naquilo que nSo

contrariar este Instrumento.

»

CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagarS 8 CONTRATADA no Valor Global de RS21.092.18-
(Vinte e um mil noventa e dois reals e dezoito centavos);

2.2. Estao indusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigdes e encargos trabalhistas inadentes

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagSo em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execugSo dos servigos, objeto da presente licitagSo, estarSo induldas nos pregos

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

$
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CLAUSULA TERCEIRA -SUPERV1SAO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO PELA CONTRATANTE

3.1. Todo o trabalho realizado pela empresa contratada sera acompanhado e fiscalizado pelos tficnicos responsSveis

da PMLF (Supervisor (a) da area) Os trabalhos a serem desenvolvidos pela contratada deverao seguir as orientates e a

metodologia expostas neste Termo de Referenda, no PMTTS em anexo.

3.2. As a?fies a serem realizadas poderSo demandar reunifies preliminares entre a PMLF e a empresa contratada.

Nestas reunifies serSo tragadas as diretrizes, principios, objetivos e a metodologia de execug§o das agfies em funpfio do

ritmo e eventos provocados pelo andamento das obras de forma a esclarecer as duvidas e procedimentos, caso necessSrio.

* '] 3.3. Todos os eventos, cursos e oficinas realizados pela CONTRATADA deverao ser documentados atravfis de fotos,

listas de presengas, cfipias de material didStico utilizado, quando for o caso, e em Relatfirios Mensais de Atividades

Desenvolvidas, modelo disponibilizado pela CAIXA, no qual deverao ser descritas todas as atividades e custos realizados no

mfis.

3.4. Durante o perfodo de desenvolvimento das atividades do PMTTS, todas as informafes solicitadas pela

CONTRATANTE deverao ser fornecidas, estando disponlvel para o esclarecimento de quaisquer duvidas do(s) executor

(es), garantindo assim uma interiocugSo permanente no processo. SerSo tambfim realizadas, caso a CONTRATANTE julgue

necessSrio, reunifies extras ao cronograma apresentado para discutir questfies referentes S implementscSo das apfies e de

reavaliatjSo de estratSgias, visando o alcance dos objetivos propostos.

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGAC0ES DA CONTRATADA

A empresa deverS:

4.1. O representante legal deve estar presente sempre que solicitado para as tomadas de decisfies com a contratante

referente ao desenvolvimento do projeto;

4.2. A equipe tScnica da CONTRATADA deverS estar na area devidamente identificada;

4.3. A empresa contratada devera conhecer o Caderno de OrientagSo do Trabalho Social- COTS da CAIXA. o Anexo II

e a PORTARIA N° 095, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, que regulamenta os procedimentos e as disposifes relativas ao

acesso, execupSo e prestagao de contas dos recursos destinados Ss atividades de MobilizagSo Social e Planejamento da

GestSo do Programa Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs);

4.4. As atividades deverao ser executadas de acordo com o item 10- Quadro de Atividades, DescrigSo de Atividades e

Memfiria de CSIculo. Conforme a Tabela Sintese Modulo Basico que contempla 07 oficinas voltadas para MobilizagSo Social

e GestSo do CEU,s e a Tabela Sintese Modulo Complementar com atividades Artisticas e Paisagisticas conforme

estabelece o Anexo II, letra E.

4.5. A Empresa contratada deverS adquirir os seguirttes Equipamentos para realizagSo das atividades: 01Microfone de

MSo, 01 Pen drive (32 g.) 01 HD Extemo (Capacidade de 01 tb/interface de 01 USB 2.0, compativel com USB 1.1, no

minimo;Velocidade de 7200,00 RPM, 01 Camera Fotografica digital 12.2 MPES25 LCD 2.5“ Zoom Optico 4x Praia +cartSo

2CB - com bateria de lltio e carregador, 01 Notebook processador 2,16 GHZ 1 MB L2 FSB 667 GHZ FSB ou superior,

memoria 2 GBDDR2, disco rigido 160GB, tela widscreen 14 alta definigSo, gravador de DVD RW, dispositivo de rede

wirelles LAN, webcam de 1,3 mega pixel integrada, minimo de 03 portas USB, audio estereo integrado, OIBebedouro

Refrigerado Consul; OIGarrafa Termolar De 15 Litros Fria e Quente e 01 GarrafSo T6rmica

)
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4.6. Ap6s conclusSo das atividades os Equipamentos devera ser listados e tombados para a Prefeitura, na Secretana

de Infraestrutura para o Departamento Social para realtzagAo de novas atividades na comunidade

4.7. A empress contratada devera ter capital de giro, disponivel para a execugSo das atividades previstas de forma a

garantir a continuidade do Projeto, visto que as parcelas serSo pagas apds o encaminhamento e aprovagao dos relatprios

pela CAIXA;

4.8. A surpevisao das agfies sera felta peia PMLF, atrav6s de T6cnico Social previamente designado. Este tacnico

respondera pelo Plano de Mobilizagao perante a CAIXA, e a quern cabera atestar a qualidade das ag6es e os custos que

comporao os reiatonos mensais da contratada;

4.9. Toda e qualquer alteragAo no PMTTS devera ser feita pelo Tacnico Social do Plano ou por outro por ele designado

e enviado para anaiise da PMLF;

4.10. A empress Contratada deve elaborar planejamento mensal das atividades com piano de agio, referente a cada

atividade a ser realizada e enviar para o tacnico supervisor da PMLF para anaiise e aprovagao;

4.11. A Equipe T6cnica Social da Empresa Contratada devera elaborar relatdrios mensais de acompanhamento,

contendo detalhes sobre as agdes realizadas. o quantitative, os instrumentos e t6cmcas utilizadas, os produtos gerados, os

resultados produzidos, os custos, al6m das avaliagOes da populagAo, dos facilitadores e instrutores, bem como seus

relatbrios descritivos das atividades e do quadro tacnico envolvido com o Projeto SerSo anexados os documentos

comprobatorios das ag6es e da aplicagdo dos recursos do Plano de Mobilizagao do Trabalho Tacnico Social;

4.12. Sera elaborado relatdrio final de fechamento do contrato, ap6s executadas todas as agfies previstas no PMTTS,

com os resultados da pesquisa de satisfagSo refietindo os impactos auferkJos durante o perlodo de execugao das atividades

do Plano de Mobilizagao Social;

4.13. Todo e qualquer material produzido nas atividades previstas no Plano, uma vez finalizados os trabalhos ou por

recisSo contratual, devera ser repassado a entidade contratante;

4.14. Os professionals que irSo compor a Equipe T6cnica Social, bem como os facilitadores que desenvolverao as agfies

propostas do Plano deverflo estar cadastrados e/ou regulamentados nos 6rg3os oompetentes de sua profissao, quando

necessano, e ter experiAncia comprovada na agao, al6m disso, os curriculos deverao ser apresentados a PMLF para pr6via

aprovagSo da contratagSo, devendo caso necessano a mudanga dos facilitadores a Contratada comunicar com 60

(sessenta) dias de antecedencia a Equipe Tecnica da Prefeitura,

4.15. A empresa devera ainda produzir materiais didSticos informativos e cartilhas conforms orientagdes contidas em

cada agao do Plano, que necessitem destes recursos, devendo encaminhar este material para a T6cnica Supervisors da

PMLF com no mlnimo trinta dias de antecedfencia para anaiise e aprovagao,

4.16. Nao podera a Empresa Contratada desenvolver ou executar qualquer agao, trabalho e/ou atividade sem a

aprovagao da PMLF;

4.17. A Empresa Contratada devera visitar a area onde desenvoivera o Plano observando o tPpico consideragoes

finals deste Termo de Referftnaa e emitir relatdrio com o Concorde favoravel a execugao do Plano;

4.18. Ter profissionais disponlveis para o desenvolvimento de atividades na execugao do trabalho social no perlodo da

noite e durante os fins de semana caso haja necessidade;

ceandrcysahtana
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4.19. A empresa contratada podera apresentar contrato de prestapSo de services ou de vinculapfio futura, com

declarapSo de disponibllidade, para os membros da equipe tecnica;

4.20. Tomar conhecimento dos normativos do Ministbrio da Culture em relapfio ao PMTTS;

4.21. Tomar conhecimento e observar as clausulas contratuais de prestapSo de servipo entre si e a PMLF, alem de

observar os paregrafos de execupao, suas exigSncias, sansOes e multas contidas no Edital e no contrato de PrestapSo de

Servipo, referente a este Termo de Referenda e PMTTS;

4.22. O prazo de execupSo do Projeto sera de 08 meses, sendo o ultimo m6s para avaliapSo de resultados e elaborapSo

do relatbrio final.

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDUCES DE PAGAMENTO;

5.1. O valor de referenda para a execupao do PMTTS 6 de ate R$ 21.150,00 (vinte e urn mil e cento e cinquenta reais),

considerando os encargos sodais e despesas mdiretas para o seu perlodo de vigftncia, a ser de responsabilidade da PMLF,

conforme repasse da Caixa Econdmica Federal, ap6s a aprovapao e ateste dos relatbrios mensais pelo Responsbvel

Tbcnico do Projeto e Analista Sodal da CAIXA.

5.2. A empresa a ser contratada devera fomecer a PMLF relatdrio de atividades realizadas no mfes e apresentar os

custos das a?6es executadas de acordo com o cronograma apresentado.

5.3. O pagamento das parcelas sera feito apos a aprovapSo dos relatbrios e liberapbo dos recursos pela Caixa

Econbmica Federal. Apbs a liberapSo de recursos pela CAIXA, a PMLF autonzara a Contratada a emrtir nota fiscal para

providenciar o devido pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposipSo contratual e se o fato for devidamente comprovado, os

pagamentos devidos ficarbo retidos atb que a pendfencia seja resolvtda definitiva e integralmente, sem prejulzo de

quaisquer medidas punitivas, em consonSncia com a Lei N® 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DA RUBRICA ORCAMENTARIA
8.1. As despesas deste Contrato serSo pagas com recursos consignados no orpamento do MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orpamentbrias:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso

1601 1310 33903999 24

CLAUSULA SgTIMA -DO PRAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA FISCALIZAQAO
7.1. 0 prazo de execup&o do PMTTS ser* de 08 meses

7.2. ApOs a assinatura do contrato de prestapSo de servipo entre a empresa licitada e a PMLF, os servipos deverSo ser

iniciados pela Contratada a partir do segundo dia util contado da data do recebimento da Ordem de Servipo expedida pela

PMLF Observar clausula especifica do contrato de prestapSo de servipo junto a PMLF.

,JD
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CLAUSULA OITAVA -DO ADJTAMENTO

8.1. O presente Contrato podete ser alterado ou prorrogado mediante a celebragflo de termos aditivos, desde que presente

alguma das hipdteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA NONA -DO REAJUSTE

9.1. Caso necessAno. os valores serSo reajustados em observSncia ao SINAPI, a partir de 12 (meses) meses da
apresentagSo da proposta;

CLAUSULA DECIMA-DA FUNDAMENTAQAO

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento lidtatdrio, contido no Processo Administrativo de interesse da

Secretaria Municipal de Infraestrutura -Processo Administrativo-N° 00708/2018, na modalidade PREGAO PRESENCIAL,

tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N° 8.666/93 e alteragdes, Lei Federal N° 10 520/02, Lei

Complementar N° 123/06 e Alteragftes e demais disposigftes contidas no Edital

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS SANQdES E PENALIDADES

11.1. Ficare impedida de licitar e contratar com o Municlpio de Lauro de Freitas, sem prejulzo das multas previstas neste

Edital e das demais oominagdes referidas no Capltulo IV da Lei N° 8.666/93. no que couber garantido o direito previo da

ampla defesa, a iicitante que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declaragSo falsa;

b) Ensejar o retardamento da execugSo do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execugSo do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidfineo;

e) Cometer fraude fiscal

11.2. Pela inexecugSo parcial ou total das condigfles pactuadas, erro ou mora na execugAo dos servigos, garantida previa e

fundamentada defesa, ficate a Iicitante sujeita as seguintes sangoes

11.2.1. Advertfencia;

11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. SuspensSo temporOria de participagSo em licitagfio e impedimento de contratar com a Prefeitura Mumapal de Lauro

de Freitas, por prazo de ate 02 (dois) anos; e

11.2.4. DeciaragAo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdmimstragSo Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigSo ou ate que seja promovida a reabilitagSo, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que

sete concedida sempre que a Iicitante ressarar a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas pelos prejulzos resultantes e

depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior;

11.3. As sangOes previstas nas allneas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderdo ser aplicadas juntamente com a do subitem 11.1.2,

facultada a defesa previa do mteressado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da

comunicagao formal;

5

ZTCy-i ..LT.V.
PiocurBouts'llMuniclpio

Lauro de Frevas- BA



PpB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL-N° 020/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 0708/2018

11.4. A sanpSo estabelecida na alinea 11.2.4 6 de competfencia exdusiva da Senhora Prefeita, facultada a defesa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitapSo ser requerida

apPs 02 (dois) anos de sua aplicapflo;

11.5. Na hipdtese da aplicapdo das penaiidades previstas nas alineas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a inativapSo de

seu cadastro no Sistema Umficado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;

11.6. Cabera ao responsavel pela fiscalizapPo. denundar o nao cumprimento das condipOes paduadas, para fins de

adopdo das penaiidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execupao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a rescisSo do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimpldncia pardal ou total, por parte da CONTRATADA, das cliusulas e condipPes estabeleddas no presente

CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificapSo, atraves de offdo,

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critPrio da CONTRATANTE declarar

resdndido o presente CONTRATO nos termos desta dausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as

demais penaiidades previstas na Lei N® 8.666/93;

12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motives previstos no Artigo 78 da Lei N°

8.666/93;

12.3. No caso de rescisSo por razbes de interesse pOblico, a CONTFIATANTE enviara a CONTRATADA aviso prPvio, com

antecedPncia de 30 (trinta) dias,

12.4. A rescisfio se dara de pleno direito. independentemente de aviso ou interpelapflo judidal ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8 666/93;

12.5. Em qualquer caso de resdsSo sera observado o Paragrafo Onico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da AdministrapSo, em caso de rescisSo administrativa prevista no Art 77 da

Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposipSo judicial ou extrajudicial para apurapfio de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servipos de acordo com as especificapfles estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigapOes decorrentes deste Contrato.

)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -FISCALIZAQAO
13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das

clPusulas e condipPes estabelecidas no presente CONTRATO
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CLAUSULA D£CIMA QUARTA -FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarea de Laura de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusSo de

qualquer outra, por mais privilegiado que seja

E para firmeza e validade. e como prova de assim haverem entre si. ajustado e contratado, 6 expedido o presente Contrato

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, 6 assmado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identiflcadas.

Laura de Freitas, 24 de Outubro de 2018

&C»

Ml/NIciPIO DE LAURO OE FREITAS
Meema Isabel Pa
CONTRATANTE

-tXCELENCIA PR
ITRATADO \I

LTDA
IO - Prefelta Cl

VPL-EXCELCNCIAEMPR0JET06LTOA
CNPJ: 14.661.824/0001*17
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Diario Oficial do Quinta-feira
25 de Outubro de 2018

5-Ano VI -N° 1278Lauro de FreitasMUNICIPIO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL

2 DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N" 132/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASC'ontratada: TR1NCA
ESPORTES LTDA - CNPJ N°02.902.969/0001-83.Modalidade: Prcgao Presencial n° 022/2018.
Processor 15559/2018. Objeto: O prcsentc instrumento tcm por objeto a contratai;§o de emprcsa
para fomecimento dos equipamentos da academia, objeto do contrato de repasse nu 198.432-
84/2006 - reforma do estadio municipal, no bairro do centro neste Municipio, conforme termo de
referencia e planilhas em cd anexo neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Intraestrutura. Valor Global: Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA no Valor Global de R$79.165,00 - (Setenta e nove mil cento e sessenta e cinco
rcais). Dotagao.l 100.1031.44905200.24.Data da Assinatura: 24 de Outubro de 2018. Periodo de
vigenciarO presente Contrato tera vigencia de 30 (trinta) dias. contados a partir da data de sua
assinatura. Moema Isabel Passos Gramacho Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 133/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: VPL -
EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA - CNPJ N° 14.661.824/0001-17. Modalidadc: Prcgao
Presencial n° 020/2018. Processor 0708/2018. Objeto: O presente instrumento tern por objeto a
contratagao de empresa de consultoria especializada na area social para execugao do piano de
mobilizagao do trabalho tecnico social - PMTTS, referente ao contrato de repasse 363.249-51/201 1.
ministcrio da cultura e Prcfcitura de Lauro de Freitas, que tcm como objeto a construgao da praga
dos esportes e da cultura - PEC 3000, do programa de aceleragao do crescimento - PAC II,
localizado no loteamcnto pouso alcgre no bairro Itinga. no municipio dc Lauro de Freitas, no estado
da Bahia. Conforme termo de referencia e planilhas em cd anexo neste edital. Requisitado pela
secretaria municipal de infraestrutura. Valor Global: Pelo objeto do presente negocio juridico, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global de R$21.092.18- (Vinte e urn mil
noventa c dois rcais e dezoito ccnta\os). Dotag3o: 1601.1310.33903999.24. Data da Assinaiura: 24
de Outubro de 2018. Periodo de vigenciarO presente Contrato tera vigencia de 08 (oito) meses,
contados a partir da data de sua assinatura. Moema Isabel Passos Gramacho-Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: ULE1JZIQSBYVZDZ8KGZFCW
Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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