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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA

Lauro ce Freitas/BA 22 de novembro de 20 8

A

Eicalent esima Senhora
MöÈúA GRAMACHO
Prefeka Niunicipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a
gibertura de procedimento administrativo para fean2ação de aditivo no Contrato 126/2018 firmado entre o
NIQbicípio de Lauro de Freitas a o Banco Santander, noë termos da legislaêão em vigor. Saßentamos a
importància do procedirnento ora instaurado, por ser o mesmo condição para a abertura e oogmento do
res¢ectivo processo administrativo

OBJETO

Adovo para extensäo de prazo para conclusäo da transição dos sistemas (bancános) de pagamento existentes
no Muruciaio de Lauro de Freitas. Contrato 126/2018, que tem como objeto, a contrataçäo de inst:tuiçäo
financeira para a prestaçäo. de forma exclusiva, de senliços bancános. Concernentes ao Dagamento da
remuneraçäo. dos proventos e dos beneficios dos servidores publicos, dos agentes politicos da Admmistraçäo
Pùblica Direta e Indireta do Município de Lauro de Freitas, efetuar o pagamento aos fornecedores do Município
de Lauro de Freitas, e sem caráter de e×clusividade, a consignação em folha de pagamento dos emprèstamos

e financiamentos concedidos aos servidores públicos, dos agentes politicos e demais serviços bancáros
regulamentados pelo Banco Central do Brasil e arrecadaçäo secundária e centralizada de inbutos e preços
publicos municipais para o Municipio de Lauro de Fredas

JUSTIFICATIVA DE AQUIStÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

A alteração visa atender ques:äes operacona:s na conclusao da imolariaçäó dos sestemas bancanos de
pagamento existentes no Muniopio de Lauro de Freitas conforme recessidades demonstradas na Plantiha de

O Cronograma de Novas implantaçöes enviada oor e man pela Banco Santander em anexo. bem como atender
o interesse da administraçao publica, em consonänua com a Clausula 5 5 do Termo Referërc a parte integrante
de Contrato N 126/2018. Confornie estabelece o Paraÿrafo Unico ausula 1

· que autonza a prorrogaçäe do
prazo.

LUIZ AÑTOMO DE SOUZA '

SECRETARÏO DA FAZENDA

AUTORIZO dar inicio ao processo admaistralvo de
onnataçào

ENCi"JAINHE-SE ao Coordenador de Cornpras para
povidënaas med atas

CUMPRA SE. dando ciencia
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Prefeita unic cal






































































































