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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TERMO DE SOLICITAQAO DE RENOVAQAO CONTRATUAL

Laura de Freitas/BA, 18 de maio de 2020.

A
Excelentissima Senhora
MOEMA GRAMACHO
Prefeita Municipal

No uso das atribuipoes de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelencia autorize a
renovapao do contrato n° 079/2018, firmado com a Empresa Grafica da Bahia - EGBA, nos termos da legislagao
em vigor, especialmente o art.57, II da Lei Federal n° 8.666/93, com o seguinte objetivo:

OBJETO

Contratapao da Empresa Grafica da Bahia - EGBA para cumprir determinap§o legal (inciso I, Art. 21, da Lei n°
8.666/93, e do § 1°, Inciso I do Art. 15 da Lei n° 12.462/11.) de publicar diversos atos oficiais no Diario Oficial do
Estado, de responsabilidade e gerencia da EGBA.

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAQAO DE SERVIQO

0 Municipio de Laura de Freitas celebrou com a Empresa Grafica da Bahia - EGBA o Contrato n° 079/2018 para
prestapao de servipos de publicapao de materia no Diario Oficial do Estado, que tera seu termo final em 6 de julho
de 2020.

A renovapSo do contrato e imprescindivel para a administrap3o municipal tendo em vista a obrigatoriedade da
publicapao de diversos atos no Diario Oficial do Estado.

Assim, por se tratar de urn servipo de career continuado, vimos requerer autorizapao para renovar o contrato nos

mesmos moldes daquele firmado anteriormente.

Atenciosamente,
j\

AndrÿartMPrimdk
Secrelario Miinidipal de Governo

AUTORIZO dar inicio ao processo administrative de
contratapao.

CUMPRA-SE, dando ciencia.

Moema Gtimadho
Prefeita Mumcioal
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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAQAO
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Secretaria Municipal de GovernoSecretaria:
Departamento: Coordenagao Executiva
Nome do Requi Deise Muniz de Lima
Cargo/Fungao: Fiscal de Contratos

( ) Tesouro e

Convenio
e de Recurso (Tesouro, Convenio, < ( X ) Tesouro ( ) Convenio ( ) Outro

lo
Renovagao do contrato n° 079/2019 com a Empresa Grafica da Bahia para atender as secreterias, referente a publicagao dos
Atos Oficiais no Diario Oficial do Estado da Bahia.

Unitario

'llLI JJ•»*!

Item Detalhamento QTD Valor Total

01 RS 80.114,886676.24/mesilimitada

Servigo de Publicapaode Atos Oficiais no Diario Oficial do Estado da Bahia pelo
_periodo de 12 meses._

TOTAL: R$ 80.114,88

O Municipio de Lauro de Freitas celebrou com a EGBA o Contrato n° 079/2018 para prestagao de servigos de publicagao de
materia no Diario Oficial do Estado, que tera seu termo final em 06 de julho de 2020.

A renovagao do contrato e imprescindivel para a administragao municipal tendo em vista a obrigatoriedade da publicagao de
diversos atos no Diario Oficial do Estado

FluKogyama AprovatMto: M !ÿ v:. ./ jiin ; r , i;- . - =ÿ

_Solicitante Secretario(a)
Solicitado apos observada a Legislagao Publica e os procedimentos instituidos pela UR

Oe acordo com a solicitagao. autorizamos a
autuagao deste processo e o seu

encaminhamento a Coordenagao de Compras
para providfencias e tramites procedimentais.

NOME DO(A) SECRETARIO(A)

DeiseÿljnizdeL!imÿÿiscauieÿC \
V

ohtratos

Andr6 Marter Primo
Lauro de Freitas/Ba, / Cy> /2iic Qor-rotarir*' rio (Orw/tarnn
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Setor/Unidade requisitante: Secretaria de Govemo

Objeto: Renovaeao contratual nos termos do Art. 57,IIda Lei Federal n° 8.666/93.

TERMO DE REFERENCIA

1. DA JUSTIFICATIVA

O Municipio de Lauro de Freitas celebrou com a Empresa Grafica da Bahia o Contrato n°

079/2018 para presta<?ao de servi?os de publicaeao de materias no Diario Oficial do

Estado, que tera seu termo final em 6 de julho de 2020.

A renovaeao do contrato e imprescindivel para a administrate municipal tendo em vista a

obrigatoriedade da publicaeao de diversos atos no Diario Oficial do Estado.

A Lei Federal n° 8.666/93 preve a possibilidade de renovate dos contratos de serviÿo

continuos. Vejamos:

"Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Leiftcard adstrita a

vigencia dos respectivos creditos orgamentdrios, exceto quanto aos

relativos:

(...)

II- a prestagao de servigos a serem executados de forma contlnua, que

poderao ter a sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos

com vistas a obtengao de pregos e condigoes mats vantajosas para a

administragao, limitada a sessenta meses; "

Nesse sentido, considerando a imperiosidade da publicafao de diversos atos da

administrate municipal no Diario oficial do Estado e ainda, a possibilidade legal de

renovaeao do contrato, pleiteamos que seja feito nos mesmos moldes daquele firmado

anteriormente.

2. DA ESPECIFICACAO
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O munidpio contratara o serviÿo de publica9ao ilimitado, sem limite de tamanho e

quantidade pelo valor mensal correspondente a R$ 6.676,24 (seis mil seiscentos e setenta e

seis reais e vinte e quatro centavos) conforme contrato anexo.

3. DOS PRAZOS E DA ENTREGA

O prazo de execu9ao dos servÿos e vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses com

fomecimento de mao de obra especializada e sistemas necessarios, podendo ser prorrogado

ate o limite permitido pela legisla9ao vigente por tratar-se de servi90 de carater continuado.

4. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:

•prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

•prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual;

•prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

•prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Servi90 (FGTS), demonstrando situa9ao regular no cumprimento dos encargos sociais

instituidos por lei.

•prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho

5. DEVERES DA CONTRATADA

5.1 Cumprir integralmente todas as condi96es estabelecidas. sujeitando-se, inclusive, as

penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas clausulas;

5.2 Pagar todos os tributos, contributes fiscais e parafiscais que incidam ou venham

incidir, direta ou indiretamente, sobre os servi9os solicitados;

5.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

contrata9ao;

5.4 Responder, por quaisquer danos causados, direta ou indiretamente a Prefeitura, ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do produto, nao excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que nao haja fiscaliza9ao ou o acornpanhamento

da Prefeitura;
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5.5 Prestar todos os esclareciraentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a

todas as reclama9oes;

5.5 Manter, durante toda a execufSo do contrato, em compatibilidade com as obriga9oes

assumidas, todas as condi9des de habilita9&o e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

6. DEVERES DA CONTRATANTE

6.1 Fiscalizar a execu9ao do contrato;

6.2 Usar sempre que necessario o suporte de atendimento tecnico que 6 oferecido pela

contratada via telefone e internet;

6.3 Designar servidores municipais para interagir com a contratada e facilitar a execu9ao

do presente contrato, especialmente para fazer funcionar as solu9oes tecnologicas;

6.4 Efetuar o empenho, a liquida9§o e o pagamento das faturas apresentadas pela

contratada na forma e condi9oes estipuladas no contrato;

6.5 Encaminhar materias e conteudos para publica9ao em bom estado de legibilidade e

dentro do prazo estipulado no contrato;

6.6 Prestar esclarecimentos e informa96es que auxiliem no correto atendimento do

contrato;

6.7 Cumprir os prazos de publica9ao definidos pela legisla9ao vigente;

7. FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Nome: Deise Muniz de Lima

Cargo: Diretora de Departamento de Publica9oes Oficiais

Matricula: 84859

8. ORCAMENTO EST1MADO
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Valor Valor
QtdeDescriÿaoItem

Totalmensal

R$ R$Serviÿo de Publica<?ao
dos Atos oficiais no

Diario Oficial do

ilimitada1

80.114,886.676,24

Estado da Bahia

Lauro de Freitas, 18 de maio de 2020.

Anare Marker Pernio
Secnetario Municipal de Govemo Fiscal de Contratos

4
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egba Data da impressao

19/05/2020 13:57:49

P6gina(s)

ORgAMENTO PUBLICA BAHIA
1 de 1

N° 20200042
PWUUMUMftUkl

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Apresentamos orgamento do projeto PUBLICA BAHIA que possibilita a publicagao de

atos oficiais no Caderno Munici'pios do Diario Oficial do Estado e disponibilizagao do

Diario Oficial do Municipio Online com Certificagao digital, por um prego reduzido e

pagamento fixo mensal.

PROPOSTA 01
'

! m
n

Publicagdes em 6 edigoes no m§s sem limite de tamanho e quantidade;

Diario Oficial Municipal Online com Certificagao Digital;
p-vi

Valor adicional por edigao ultrapassada: R$ 556,35

Envio, captagao, editoragao e publicagao de materias via sistema Egbanet 2.0;

PROPOSTA 02
! .

I
.v, _

Publicagoes em todas as edigoes no mes sem limite de tamanho e quantidade;

p-vi Diario Oficial Municipal Online com Certificagao Digital;

Envio, captagao, editoragao e publicagao de materias via sistema Egbanet 2.0;

Fenanda Santana de
Magalhies Gomes

Chefe de Segao do D.O.E

BANCO DO BRASIL | Agenda: 3832-6 | Conta Corrente: 29000-9
(Cddigo Identlficador deve ser o numero do CNPJ/CPF)

Empresa Grafica da Bahia - Rua Mello Morais Filho, 189 - Fazenda Grande do Retiro - Salvador - BA
CNPJ: 15.257.819/0001-06 - I.E.: 00.949396-NO - Segao do DOE / Assinatura - publicabahia@eqba.ba.qov.br

Tel.: 71 3116-2865/2850 - Fax: 71 3116-2866 das 08:00h ds 12:00h e das 13:00h as 17:00h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Objeto: Servi?o de publica9§o dos Atos Oficiais no Diario Oficial do Estado da Bahia

FISCALIZACAO DO CONTRATO

Declaro que serei respons£vel pela fiscalizaÿao do contrato originado por este processo,
acompanhando sua execu9ao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu

fiel cumprimento, de acordo com as clausulas do instrumento e disposi9oes legais que regulam a

materia.

Unidade: Coordena9ao Executiva/SEGOV
Servidor Responsavel: Deise Muniz de Lima
Matricula: 84859
Telefone para contato: (71) 3288-8664
E-mail: dlima@laurodefreitas.ba.gov.br

Lauro de Freitas, 18 de maio de 2020.

Muniz de Lima
Gestori de RH

‘ -aide Contratos
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Diario Oficial do Terga-feira
7 de Abril de2020

13-Ano VIII -N° 1662
Lauro de FreitasMUNICIPIO

j PREFEITURA MUNICIPAL
W DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEGOV N° 06, DE 07 DE ABRIL DE 2020

Dispde sobre a designatpao de servidora como

fiscal de contratos, na forma que indica.

O SECRETARIO DE GOVERNO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,

no uso de suas atribuiipoes legais,

RESOLVE:

Art. F Designar a servidora Deise Muniz de Lima, matricula n° 84859, como Fiscal

de Contratos da Secretaria de Govemo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaipao.

Art. 3“ Revogam-se as disposifoes em contrario.

Lauro de Freitas, 07 de abril de 2020

Andr£ Marter Primo

Secretario Municipal de Govemo

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CERTIFICACAO DIGITAL: QOR7BIGC73P8G/OTN68MZG

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, SIN
CENTRO0 LAURO OE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N° 079/2018

3. VigOncia1. Ano: 2020

Dt Inicial Dt Final

06/07/2019 06/07/20204. Gestor(a) do Contrato:

5. Secretarial de Govemo 6. Valor Glot

7. Objeto do contrato:

8. Tipo de Contratagio:

10. Ocorreu algum aditivo:

11. Em caso positivo, qual t . Prazo Prazoe valor

80.114,88

Servigo de publicagdo no DiOrio Oficial
do Estado
9. N°:

Saldo Anterior R$ Saldo Atual R$N° Ordem Valor da Nota R$N° da NE
RS 60.114,88 R$ 73.995,0101 R$ 6.119,8747037

02 R$ 73.995,01 R$ 6676,2447640 R$ 67 318,77

R$ 67.318,7703 R$ 6676,2449394 R$ 60 642,53

R$ 60,642,5304 R$ 6,676,2449963 53 966,29R$

R$ 53.966,29 R$ 6.676,2405 50507 R$ 47 290,05

R$ 47 290,0506 R$ 6676,2451035 R$ 40613,81

R$ 40.613,81 R$ 6.676,2407 51754 R$ 33.937,57
08 RS 33.937,57 RS 6.676,24 RS 27 261,3352388

R$ 27 261,33 R$ 20.585,0909 RS 6.676,2452747

RS RSR$ 20.585,09 6.676,24 13.908,8510 53398

RSIS ADITIVO 80.114,88

RSRS 80.114,88 RS6.676,2411 73.438,6453833

RSRS 73.438,64 RS12 6.676,24 66.762,4054475

RS 66.762,40 RS RS6,676,2413 60.086,1654917

RS 60.086,16 RS RS14 6.676,24 53.409,9255408

RSRS 53.409,92 RS6.676,2415 46.733,6855914

RSRS 46.733,68 RS6.676,24 40.057,4416 56391

RS_40.057,44 RS RS6.676,24 33.381,2017 56898

RS 33.381,20 RS RS6.676,2418 26.704,9657331

R$ 26.704,96 RS RS6.676,2419 20.028,7257861

58333 RS 20.028,72 RS RS20 6.677,24 13.351,48

X Solicitagcio de Fornecimento

C6pia da Nota de Empenho

X Nota fiscal atestada
x Copia do contrato

C6pia de aditivo (se houver)

X Kit de regularidade fiscal (Certiddes junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)»
Lauro de Freitas-Ba.31 de margo de 2020.

Seise Muniz de Lima
Gestora de RH

Fiscal de Contrato*



'IL
,pUBLICADO
j-suro de FreifasJo/oT/ ISPREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
V3S3F,CONTRATON° 079/2018

OMUNldPIODE LAURO DEFREITAS/ BAHIA, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede e

foro naPra§a Joao Tiago dos Santos - S/N - Centro -Lauro de Freitas/ Bahia-CEP: 42.700-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o N° 13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos

Gramacho, doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA,

inscritano CNPJ/MF sob oN°15.257.819/0001-06, sediadanaRuaMelo MoraesFilho, 189,Fazenda Grande,

Retiro, Salvador/BA, neste ato representado na forma dos seus Estatutos Sociais, doravante denominada

CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, com fulcro na

Inexigibilidade n° 020/2018 mediante as Cl&usulas e condifSes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMELRA -DO OBJETODO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratapao de empresa para serves de publica9ao de atos

oficiais de forma ilimitada no diario oficial do Estado da Bahia. Requisitado pela Secretaria Municipal de

Govemo.

PARAGRAFOUNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Termo de Referencia anexo

ao Proccsso Administrativo de interesse da Secretaria Municipal de Govemo - Processo Administrative N°

10781/2018, com todas as instru95es e documentos, complementando o presente Contratopara todos os fins de

direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive o Termo de Referencia

anexo ao Processo Administrativo supra.

CLAUSULA SEGUNDA-DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara & CONTRATADA o valor mensal

de R$6.676,24 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o valor

global de RS80.114,88 (oitenta mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

22. EstSo inclusos no valor previsto nesta Cliusula, todos os tributos, contribuifoes e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislafao em vigor.

23. As despesas decorrentes da execuyao dos servifos, objeto da presente licitaipao, estarao incluidas nos

prefos propostos, sendo de inteira responsabihdade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

3.1.Fiscalizar a execufSo do contrato;

32.Usar sempre que necessario o suporte de atendimento t£cnico que e oferecii

e internet;

:1a contratada via telefope

Leandnyjltsm'anM
&»fWMumcipic

Lauro deJ’feiias - BA
PigirS'f'aea

i.dv<
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3.3. Designar servidores municipais para interagir com a contratada e facilitar a execupiio do presente contrato,

especialmente para fazer funcionar as solujoes tecnologicas;

3.4. Efetuar o empenho, a liquidaqao e o pagamento das faturas apresentadas pela contratada na forma e

condijoes estipuladas no contrato;

3.5. Encaminhar matdrias e conteudos para publica9ao em bom estado de legibilidade e dcntro do prazo

estipulado no contrato;

3.6.Prestar esclarecimento e informafSes que auxiliemno correto atendimento do contrato;

3.7. Cumprir os prazos de publicaÿSo defmidos pela legislaÿao vigente.

CLAUSULA QUARTA-DAS OBRIGACOESDA CONTRATADA

S2o obrigafOes da CONTRATADA, decorrentes da celebrafSo deste contrato:

)

4.1. Cumprir integralmentc todas as condifSes estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo

descumprimento de quaisquer de suas cl&usulas;

42. Pagar todos os tributos, contribuifoes fiscais e parafiscais que indicam ou venham incidir, direta ou

indiretamente, sobre os servÿos solicitados;

43. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contrata9ao do objeto da

licita9ao;

4.4. Responder, por quaisquer danos causados, direta ou indiretamente a Prefeitura, ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo, na entrega do produto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que

nao haja fiscaliza9&o ou o acompanbamento daPrefeitura;

4.5. Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as

reclama96es;

4.6. Manter, durante toda a execu9§o do contrato, em compatibilidade com as obriga95es assumidas, todas as

condiÿes de habilita9ao e qualifica9ao exigidas pelas legislates pertinentes;

4.7. Aceitar, nas mesmas condi96es contratuais os acrescimos ou supressbes que forem necess6rios, at6 25%

(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato;

i

CLAUSULA QUINTA-FORMA DEPAGAMENTO

5.1.0pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (dez) dias, apos a presta9ao dos servi90s e emissao da

NotaFiscal que devera ser atestada pela Secretaria solichante.

5.2. A nota fiacal/fatura que contiver eiro sera devolvida k CONTRATADA para retificaQ&O e reapresentaqao,

que recome9ara a ser contado integralmente apartir da data de sua reapresentato.

5.3. Todos os pagamentos ficam condicionados k prova de regularidade perante a FazendaNacional, Estadual,

Municipal, aPrevidencia Social, junto aoFGTS e Justÿa do Trabalho.

/

Pigina2de5

/
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PARAGRAFO tJNICO

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

comprovado, os pagamentos devidos ficargo retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e

integrahnente, sem prejuizo de quaisquer medidas punrtivas, em consonancia com aLeiN° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA-DA RUBRTCA ORCAMEINTARIA
6.1. As despesas deste Contrato ser&o pagas com recursos consignados no or9amento do MUNIClPIO DE

LAURODEFREITAS,por conta das seguintes rubricas orpamentarias:

04.04002102.33903900.00.

CLAUSULA SETIMA-DOPRAZOEDA VIGENCIA

7.1. A contratapgo produzird efeitos a partir de sua assinatura e teravigencia de 12 (doze) meses.

CLAUSULA OITAVA -DO ADITAMENTO

8.1. O presente Contrato poderd ser alterado ou prorrogado mediantc a celebrapgo de termos aditivos, desde

que presente alguma das hipdteses previstas nos Arts. 57 e 65 daLeiN° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA-DO REAJUSTE

9.1. Os valores s2o fixos e irreajustaveis, nos termos da legislapgo vigente.

CLAUSULA NONA-DA FUNDAMENTACAO
10.1. O presente instrumento decorre da Inexigibilidade de Licitapao N° 020/2018, tudo em conformidade

com aLeiN° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-DAS SANCHESEPENALTOADES

11.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas, sem prejuizo das multas

previstas neste Edital e das demais cominacoes referidas no Caprtulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber

garantido o direito prdvio da ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declarapgo falsa;

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

c) FaLhar ou fraudar na execupao do Contrato;

d) Comportar-se de modo inid6neo;

e) Cometer fraude fiscal.

§1° - Pela inexecupgo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administrapio da PrefeituWMRhmibipal de

Lauro de Freitas,poderi, gaxantida a defesa prdvia, aplicar a Contratada as sej sanpdes:

U Pigina3 de 5C-.
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a) AdvertSncia;

b)Multa moratoria de 0,2%(dois d6cimos por cento) por dia de atraso na execu$ao do Contrato, tomando por

base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 0,2% (doispor cento) a partir do 16° (decimo sexto) dia, at6 o 30°dia de atraso;

d)Multa compensatdria de10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.

e) Suspensao temporaria de participaÿao em licitasao e impedimento de contratar com Administrate por

periodo nSo superior a dois (02) anos;

1) DeclarafSo de Inidoneidade paraLicitar ou Contratar com AdministratePublica.

§2° - O atraso injustificado na execupao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a

rescisao do Contrato.

CLAUSULA DtiCIMA PRIMEIRA-RECISAO CONTRATUAL

11.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condifbes estabelecidas

no presente CONTRATO, assegurard a CONTRATANTE o direito de dd-lo por rescindido, mediante

notificapdo,por oficio, entregue diretamente oupor via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da

CONTRATANTE declarar rescindido o presente CON1RATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as

multas previstas neste termo contratual e as deraais penalidades previstas naLeiN° 8.666/93.

11.2.0 presente CONTRATO poderd, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78

daLeiN° 8.666/93.

11.3. No caso de rescisao por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA

aviso previo, com antecedencia de 30 (trinta) dias.

11.4. A rescisSo se dara de pleno direito, independcntemente de aviso ou interpelapao judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos DC, X e XVH do Artigo 78 daLeiN° 8.666/93.

11.5.Em qualquer caso de rescisao set observado o paragrafo unico do Artigo 78 daLeiN° 8.666/93.

11.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrate, em caso de rescisao administrativa prevista

no Art. 77 daLeiN° 8.666/93.

PARAGRAFO tJNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito, independentemcnte de interposito judicial ou extrajudicial para

apurapao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servifos de acordo com as especificaybes estabelecidas no Contrato.

b)Falir ou dissolver-se.

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigapdes decorrentes deste Contrato.
Leandro Banlana

Procwadcr ‘JP Municipic

Louro te £-'rÿ!!as - BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CLAUSULA DECEMA SEGUNDA -FISCAUZACAO

12.1. Os servifos ora avenpados serao fiscalizados pela Secretaria Municipal de Govemo, atrav6s do servidor

designado, Sr. Andre Marter Primo, Cargo: Coordenador Executivo,Matricula: 070231-7.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-FORO

13.1.Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas/ Bahia, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato

com cxclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

presente Contrato em 05 (cinco) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas paites contratantes e pelas

testemunhas abaixo identificadas.

Lauro deFreitas / Bahia, 06 de julho de 2018.

r

n

MUNIOPIODE LAURODE FREITAS-(EONTRATANTE

MOEMAISABEL lUsÿOS GRAMACHO
Prefeita Municipal

EMP; -EGBA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1AlmeidaNOME: NOME: jlianeAl
R.G. R.G. HM-21

,1

i

Uiumii'.p'tLeandto d
procuiador do

Lauro de
'
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Diario Oficial doTerija-feira
10 de Julho de 2018
6 - Ano VI - N° 1204

Lauro de Freitas MUNICIPIO

tEFEITURA MUNICIPAL DE

AURO DE FREITAS

TERIYIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÿAO N° 020/2018

A vista dos docuniemos contidos nos autos e nos termos do an. 25 da Lei 8.666/93 e

suas alteragoes, declare 1NEX1GJVEL O PROCEDIMENTO L1C1TAT6RI0 para a

realizag&o da despesa abaixo especifieada. HOMOLOGADO e adjudicado o presente
ato, nos termos que se segue.

N“ DO PROC.:10781/2018
CREDOR: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA
END.: Rua Melo Moraes Filho, 189, Fazenda Grande, Retire, Salvador/BA.

SEGOV 04.04002 102.33903900.00 RS 80.114,88

VALOR RS RS
80.114,88

Lauro de Freitas-BA,06 deJulhode 2018.

Moeina Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

CERTIFICAQAO DIGITAL: +L5FFWBTNPWSTIACJLOLLG

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Terga-feira
10 de Julho de 2018
7-Ano VI -N° 1204

Didrio Oficial do
Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO CONTRATO NU 079/2018

Contrato: 079/2018. Contratada: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Objeto do Contrato: O

presente instrumento tem por objeto a contratagSo de empresa para servigos de publicagao de atos

oficiais de forma ilimitada no diario oficial do Estado da Bahia. Requisitado pcla Secretaria Municipal
de Govcmo. Vigencia: A contratagJo produzira efeitos a partir de sua assinatura e tera vigencia dc 12
(doze) meses Processo Administrative: 10781/2018. Inexigibilidade de LicitagSo: Inexigibilidade n°
020/2018. Dotagao Orgamentaria: 04.04002102.33903900.00. Data assinatura: 06 dc Julho de 2018.
Valor: Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor
ntensaJ de R$6.676,24 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), pertazendo
o valor global de RS80.114.88 (oitenta mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Moema
Isabel Passos Gramacho.

EGBA. C’NPJ:

EXTRATO DE CONTRATO N" 082/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: JAUA

CONSTRUC0ES EIRELI - EPP - CNPJ: 34.419.648/000l-19.Modalidadc: Tomada dc Pregos n°
006/2018. Processo: 03321/2018. Objeto: O presente Contrato, resultanle da Tomada de Pregos-N“
006/2018, nos termos do Processo Administrative - N" 03321/2018. tem por objeto Contratagao de
Empresa Especializada para Execug&o da ConstrugSo do Centro de Referenda em Assistencia Social
- CRAS (Contrato de Repasse N° 401.343-29/2012 - Fundo Nacional de Assistencia Social / Caixa
Economica Federal) no Bairro Caji, no Municipio de Lauro de Freitas - Bahia. Conforme Plauilhas.
Tcrnio de Referenda. Especiticagoes T6cnicas e Projetos em CD anexo nestc Edital. Requisitado pcla
Secretaria Municipal de Lnfraestrutura. Dotag&o: 1200.0008/1015.44905100.9 124000- EDUCAgAO/
SAUDE: 1200.0008/1015.44905100.0100000 - RECURSOS ORD1NARIOS. Data da Assinatura: 09
de Julho de 2018. Valor: Valor total para execugSo do objeto destc Contrato e estimado em
R$393.204,96 - (Trezentos e noventa e tres mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

Periodo dc vigencia: O prazo mAximo para execugSo das obras e servigos objeto do presentc Projcto
basico sera de 06 (seis) meses, contado k partir da data da assinatura do contrato dc empreitada,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: +L5FFWBTNPWSTIACJLOLLG

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



Segunda-feira
3 de Junho de 2019

49 - Ano VII - N° 1439

Diario Oficial do
Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 096/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada:

ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 02.635.197/0001-60.
Modalidade: Chamada Publica 002/2017. Processo: 15567/2017. Objeto: Constitui objeto
deste Contrato a contrataÿao de operadoras de piano privado odontologico e operadora de

pianos de assistcncia a saude para prestaÿao de servi<;os de assistencia odontologica e

medico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial e de diagnostico por imagem e. sem carencia
ou preexistencia aos servidores municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, conforme exigencias contidas neste Edital e Tenno de Referenda, Anexo I, demais
anexos e orientates da ANS- Agenda Nacionai de Saude Suplementar. a fim de atender
as necessidades da Adminislraÿao Direta da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-BA,

na forma disciplinada pela Lei Federal n° 9.656/98 e pelas Resolufoes Normativas da
Agenda Nacionai de Saude Suplementar - ANS. Data da Assinatura: 28 de Maio de 2019.
Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 071/2019
AO CONTRATO N°. 079/2018.

CONTRATADA: Empresa Grafica da Bahia. CNPJ/MF: 15.257.819/0001-06.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
08137/2019. Licitafao: inexigibilidade n° 020/2018. Objeto do Contrato: O presente
instrumento tern por objeto a contratavao de empresa para serviyos dc publicaÿao de atos

oficiais de forma ilimitada no diario oficial do Estado da Bahia. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Govemo. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo, por mais 12 (doze) meses.
com termo inicial em 06/07/2019 e termo final em 06/07/2020, mantidas as demais

conduces firmadas anteriormente, conforme justificativa tecnica, dotaÿao orpamentaria
supra e parecer jurldico exarado Dotaÿao Orÿamcntaria: 02.0400.2102.33903900.00. Data de
Assinatura: 30 de Maio de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 072/2019
AO CONTRATO N°. 089/2018.

CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL. CNPJ/MF: 04.196.645/0001-00.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
08133/2019. Licitaÿao: Inexigibilidade n° 022/2018. Objeto do Contrato: O objeto do
presente Contrato e a prestafao dc servifos. pela CONTRATADA, de publicato no Diario
Oficial da Uniio. de atos oficiais e demais materias de interesse do CONTRATANTE,
conforme estabelecido no Decrcto n° 9.215, de 29/11/2017. combinado coin a Portaria n"
268, de 5/10/2009 e Portaria n° 11, de 24/01/2018. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo,
por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 27/07/2019 e termo final em 27/07/2020.
mantidas as demais condites firmadas anteriormente, conforme justificativa tecnica,
dotaÿao orfamcntaria supra c parecer juridico exarado. Dotaÿao Orfamentaria:
02.0400.2102.33903900.00. Data de Assinatura: 31 de Maio de 2019. Moema Isabel Passos
Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: EHCF5GAPK3WSMXAARZ+ZRG

Esta ediÿao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BFtASIL
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Consults Regularidade do Empregador02/04/2020

ImprirnirVoitar

CAIXA
CAIXA ECCNfcMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: i5.257.8i9/oooi-oe
Razao Social:EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

Enderego: RUA MELO MORAES FILHO 189 / FAZ GRANDE RETIRO / SALVADOR / BA /
40346-900

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifies que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer d4bltos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020

CertfficagSo Numero: 2020030802482076334411

Informagao obtida em 02/04/2020 16:02:41

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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Duvidas mais Frequentes | Inicio | V - 1.1

Situacao de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada esta REGULAR perante o FGTS:

igscrigao: 15.257.819/0001-06

azao social: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

Resultado da consulta em 19/05/2020 14:37:36

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Historico do Empregador

O uso destas informagoes para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificagao de

utenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br4
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iJ MlNISTfeRIO DA FAZENDA
Sacretana da Receita Federal do Brasil

si Procuradoria-Geral da Fazenda NacIonaJ

W7

CERTIDAO NEGATIVA DE Desires RELATIVOS AOSTRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNlAO

Nome: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
CNPJ: 15.257.819/0001-06

;

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacbnal cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
reaponsabiiidade do sujeito passivo aclma Identificado qua vlerem a ser apuradas, 6 certlflcado que
n§o constam pendSncias em seu nome, relativas a cr&dltos tributaries administrados peia Secretary

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divkta Ativa da Uniao (QAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal (PGFN).

Esta certidSo 6 valida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente federativo. para
todos os orgaos e fundos pOblicos da admlnistrafSo direta a ele vinculados. Refere-se a situagSo do
sujelto passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigfies sodais previstas
nas alineas ’a1 a ’d' do parSgrafo Cinico do art. 11 da Lei n° 8.212, de24 de julho de 1991.t
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticldade rra Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http;/Avww.pgfn.gov.br>

Certidao emitida gratuitamente com base na Portarla Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de2/10/2014.
Emitida £s 13:19:50 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasilia>.
vaiida eta 08/08/2020.
Codlgo de controle da certidao: 5fl02.9095.DEC1 FEB4
Qualquer rasura ou emenda invalidarS este documento.
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btÿ://servicos.rccaitaiazenda.gov.br/Servicc)s/ceTti<iao/CndCoiijinTtaInter>'HiiiiteCerti... 10/02/2020


