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b) nas notas de empenho, devem contar os codigos da agao orgamentaria e

o codigo do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato

de financiamento, bem como o cddigo de fonte de recursos de operagao

decredito. *

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovagao da aplicagao do
credito devera ser por meio da apresentagao de copia autenticada de contrato
de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite
do TOMADOR, conttendo a descrigao dos servigos a serem realizados, os
valores e as datas de conclusao previstas para cada etapa, acompanhado dos
recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal
de venda futura, alem da comprovagao do cumprimento dos ditames da Lei
8.666/93 (Lei das LicitagPes);

IV. No caso de apresentagao de recibos, e quando o vendedor ou prestador de
servigos esteja legalmente desobrigado da emissao de nota fiscal, do recibo
devera constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no
caso de Pessoa Juridica), com a identificagao do representante legal do CNPJ,
devidamente assinado;

V. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a CAIXA podera realizar vistorias,
devendo o TOMADOR disponibilizar a CAIXA, assim que disponivel, e no
minimo com 30 dias uteis de antecedencia da vistoria, os projetos descritivos de
engenharia, as especificagoes, os orgamentos, os cronogramas de andamento
fisico e fisico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o
roteiro de acesso com croqui de localizagao do empreendimento devendo, se
possivel, identificar em qtial trecho das obras foram aplicados os recursos
obtidos com o FINANCIAMENTO deste CONTRATO;

a) tais documentos apresentados.serao. utilizados nas demais vistorias, se for o
caso.

VI. O TOMADOR devera apresentar, tambem, licengas ambientais previas, de
instalagao ou operagPo, na forma da legislagao ambiental aplicavel, conforme a
respectiva etapa dp projeto/agoes, expedidas pelo 6rgao ambiental competente,
em nome do TOMADOR ou entidade diretamente responsavel pela execugao
dos PROJETOS/AQ0ES;

VII. A fim de manter a transparency na utilizagao dos recursps, o TOMADOR se
obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores. com a utiiizagao dos recursos
obtidos deste CONTRATO, liberados na CONTA VINCULADA.

31.1.1 A CAIXA podera solicit'ar outros documentos que venham a ser exigiveis pelas
politicas e/ou normas internas da CAIXA ou legislagao que Ihe e aplicavel.

XI
'!
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O TOMADOR obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de
empenho, notas de liquidagtSo e outros documentos decorrentes das operates de
venda e prestagao de servigos realizados com os recursos deste CONTRATO e
entregar copias autenticadas; por agente publico do proprio TOMADOR, a CAIXA,
no prazo de ate 05 (cinco) dias Citeis, quando por este solicitado, podendo a CAIXA
considerar o CONTRATO vencido, na forma da CLAUSULA DECIMA NONA,

o prazo seja descumprido.

31.2

caso

31.2.1 Tais documentos comprovarao aS despesas pubficas (de capital) realizadas, nos
termos do artigo 63 da Lei n° 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovagao de aplicagSo de recursos sera aceito contendo
ressalvas, rasuras, acertos e/ou condigoes restritivas, os quais ficarao sujeitos a
analise e aceitagSo pela CAIXA.

O TOMADOR assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos
apos a liquidagao da divida deste CONTRATO, toda e qualquer documentagSo
utilizada para comprovagao de aplicagao dos recursos.

O TOMADOR se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a
fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrdncia, se deu mediante a comprovagao
da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra
e venda e de aeordo com as especificagoes constantes do projeto financiado,
observadas as disposigoes legais pertinentes a tais transagoes, inclusive quanto ao
cumprimento da legislagSo licitatoria pertinente.

31.4

31.5

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - LIVRE ACESSO E SITUAQAO FUNDIARIA

32.1 O TOMADOR assume o compromisso de permitir, alem de facilitar, a CAIXA eseus
representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificagao da
aplicagio dos recursos deste CONTRATO e do desenvolvimento das atividadespor
meio deste CONTRATO financiadas, franqueando a seus representantes e
prepostos, quando for o caso, livre acesso as dependences do TOMADOR e as
obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatorios do regular processo licitatorio envolvido,
pagamento de impostos, registros contabeis, jurldicos e qualquer outra informag3o
solicitada e atinente ao£- recursos deste CONTRATO, sob pena de vencimento
antecipado deste CONTRATOe imediata exigibilidade da divida.

• f

A CAIXA podera, serrrpre que julgar necessario, exigir a apresentagao de
comprovagao de tomada de pregosi ou de concorrencias, de homologagao de
resultados, bem como a apresentagao de contratos com empreiteiros e outros
fornecedores, consultofes e auditores externos que tenham sido.pagos ou que serao
pagos com os recursos oriundos deste CONTRATO.

32.2

V
4
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32.3 O TOMADOR compromete-se,a apresentar a CAIXA. sempre que por esta solicitado,

a documentapao referente ao processo de regularizapao das areas de intervenpao

promovidas com os recursos deste CONTRATO, revestidas das formalidades legais,

de acordo com cada situapao.

32.4 O TOMADOR e a CAIXA poderao, de comum acordo, revisitar a sistematica
constante desta Clausula, estabeledfendo novas condipoes ou as alterando, desde
que de acordo com os meios prt&istos .na legislapao
exigSncias da legislapao local.

nacional e verificadas as

• •

CLAUSULA TRIGESIMAtERCEIRA- DAS DISPOSIQOES GERAIS

33.1 O TOMADOR obriga-se a atender as intimapoes que Ihe venham a ser feitas pela
CAIXA, no interesse da seguranpa e realizapao do credito ora aberto, na forma e no
prazo que delas constarem, as quais se tornado efetivas pela aposipao do “ciente"
do TOMADOR, representado por agente publico ou carimbo/recibo do seu protocolo
oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado a CAIXA mencionar, em qualquer divulgapao que fizer sobre suas
atividades, a colaborapao financeira concedida por meio deste CONTRATO.

33.3 O TOMADOR assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperapao
da CAIXA, como entidade financiadora dos PROJETOS/AQOES objetos deste
CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA- DAS DISPOSIQOES FINAIS

34,1 As obrigapoes assumidas neste CONTRATO poderao ser objeto de execupao
especifica por iniciativa da CAIXA, nos termos do disposto do Codigo de Processo
Civil Brasileiro, sem que isso signifique renunfiia a qualquer outra apao ou
providencia, judicial ou nao, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente
CONTRATO.

34.2 Nenhuma apao ou omissao, tanto do TOMADOR quanto da CAIXA importara em
renuncia de seu%s direitos, que poderao ser exercidos a qualquer tempo, nem
significara novapao de quaisqueÿ das obrigapoes decorrentes do presente
CONTRATO

34.3 Os direitos e recursos previstos neste CONTRATO sao cumulativos, podendo ser
exercidos individual ou simultaneamente, e nao excluem quaisquer outros direitos ou
recursos previstos erri lei.

34.4 O TOMADOR nao podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de
seus direitos e obrigapOeS previstos no presente CONTRATO sem o previo
consentimento da CAIXA. . *.
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34.5 Os PROJETOS/AgOES descritos neste CONTRATO serao executados, por
intermedio da SECRETARIA DE OBRAS E SERVigOS PUBLICOS - SEOSP, que
sera responsSvel’pela coordenagao geral de suas atividades.

34.6 Toda e qualquer notificagao ou comunicagao trocada entre o TOMADOR e a CAIXA,

relativamente ao presente CONTRATO, devera ser feita por escrito e entregue via
correio o portador, para o enderepo indicado a seguir:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Enderepo: Rua Ivonne Silveira 248, 15° andar emp. 2 de julho, doron
Telefone:{71) 3402-8700

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Enderepo: Prapa Joao Thiago dos Santos, s/n°, - Centro-Lauro de Freitas-BA
Telefone: (71) 3288-8779

A 34.7 Qualquer alteragao no enderepo acima devera ser comunicada a CAIXA, por escrito,
no prazo maximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrencia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA -DA FISCALIZAgAO

*
1

*35.1 O TOMADOR declara que esta expressamente ciente e autoriza a CAIXA, de forma
irrevog£vel e irretratevel, a prestar informagdes no ambito do presente CONTRATO,
ciente de que a CAIXA podera encaminha-las aos orgaos defiscalizag&o.

35.2 O TOMADOR esta ciente que o Banco Central do Brasil - BACEN, a Secretaria
Federal de Controle Interno - SFCI da Controladoria-Geral da Uniao - CGU, o
Tribunal de Contas da Uniao - TCU, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e o
Ministerio Publico Federal - MPfc, por meio de seus representantes indicados, podem
nos termos e limites da lei, ter livre acesso &s informapoes relativas ao presente
FINANCIAMENTO com a. finalidade de efetuar, quando necessario, inspepoes
tecnicas, administrativas, financeiras e contebeis, inclusive, a criterios daquelas
instituipdes, a sua contabiljdade e arquivos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - VALIDADE

36.1 A validade do presente CONTRATO esta condicionada a existencia de margem no
limite para contratagao da opprapao de financiamento estabeldcido nos termos da
Resolugao do Conselho Monetario Nacional n° 4.589/17 e suas alterapoes, que sera
verificado pela CAIXA em ate *5 dias uteis ap6s a assinatura desse instrumento
contratual, quando inicia-se tambem a vigencia e todos os efeitos dedireito.

&
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA -DA PUBLICAQAO

37.1 0 TOMADOR obriga-se a providenciaj«a publicag§o deste CONTRATO ou de extrato,

no Dterio Oficial do Estado/Distrito Federal/Municipio, as suas expensas, ate o 5°

(quinto) dia titil do mes seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficacia
do instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente CONTRATO, para todos os fins de direito, alem dos
documentos entregues a CAIXA:

I. ANEXO I - Detalhamento PROJETOS/ASOES;

II. ANEXO II- Cronograma de Desembolso;

III. ANEXO III-Modelo para Solicitagao de Desembolso;

IV. ANEXO IV-ProcuragSo Publica [MANTER quando a Garantia for ICMS];

V. ANEXO V-Formulas das taxas de juros contratuais;

VI. ANEXO VI - Formula para apuragao das prestagoes, emr caso de

inadimplemento.

*.

..r
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CLAUSULA TRIGESIMA NONA -DO FORO'

39.1 As PARTES aceitam este instrtimento tal como esta redigido e se obrigam, por si e
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-
se como foro, com privilegio sobre qualquer outro, para conhecimento e solugdo de
toda e qualquer questao decorrente da sua interpretagao ou execugao, o da Segdo
Judiciaria da Justiga. Federal com jurisdigao no local de assinatura
deste
CONTRATO.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presenteinstrumento

em 04(quatro) vias originais de igual teore para urn sbefeito.

Salvador ,15 de Agosto de 2019

Local/Data

CAIXA ECONOMICA FEDEI
AGENTE FINANCE-IROPÿ
Nome: Kleber Coelho Pa\
CPF: 459.009.734-68 \

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
TOMADOR

meJMbema Isabel Passos GramachoNo
CPF: 133.399.825-20

TESTEMUNHAS

IQ T x. I’iX'-yr, cv v

A NomeNjXcoiL XaViU-
CPF: (V.i3>

Nome: _±
CPF:

L i? I F. -i

v,
* >'-.5. .x.<;j

/

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagoes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria:*0800 725 7474
caixa.gov.br

*
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ANEXOI-DETALHAMENTO PROJETOS/AQOES

CODIGO DO GRUPO
DE NATUREZA DE

DESPESA

CODIGO AQAO
ORQAMENTARIA

PROJETOS/AgOES

09.0900.15.451.004.1183. Requalificagao,
pavimentagio e

drenagem em diversas
vias do municipio

4.4

09.0900.15.451.004.1320 Requalificagao,
pavimentagao e

drenagem em diversas
vias do municipio

4.4

* f

i

A

28.087 v006 micro
31



CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA -Apoio Fina'nceiro para Despesa de Capital

••

ANEXO II-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
.t

X Cronograma inicial

CT n°
0519263-71

.» Rep.rogramagao

Munifclpio
Lauro de Freitas

UF
BA

TOMADOR

MUNIClPIO DE LAURO DE
FREITAS_

Programa

FINISA

Data da Primeira Amortizap§o Valor do Financiamento

R$ 16.200.000,000 04/09/2021

Periodicidade dos desembolsos

Trimestral

Total por Exercicio

Valor R$Ano

2019 8.100.000,00
2020 8.100.000,00

/ / t I<

TOMADORData OMADOR
I
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ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAQAO DE DESEMBOLSOS

dede

A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GIGOV/Salvador
Rua Arthur de Azevedo Machado 1225, 12° andar.Ed Civil Tower Nimbus, Costa Azul
41.770-790, Salvador/BA

Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA -
Despesas de Capital n° 0519263-71.

REF:

Nos termos do pactuado no Contrato em referenda, solicitamos a liberagao de recursos,
em favor do MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, no valor de R$ ( ).

O TOMADOR, nos termos do CONTRATO e dos respectivos Documentos de Garantia,
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presenter

(i) estar em dia com todas as obrigagoes decorrentes do CONTRATO;
(ii) ter atendido as todas as condigoes previstas no CONTRATO, para a realizagao do
presente desembolso;

Tambem para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes
documentos:

(i) Certidao Negativa de Debito -CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitagao de desembolso>

Reitero nossarconcordancia com todas as clausulas e condigoes do CONTRATO, inclusive,
sem limitagao, as condigoes financeiras aplicaveis ao presente desembolso e o
compromisso de aplicar os recursos- desembolsados, exclusivamente, nos
PROJETOS/AgOES relacionados no ANEXO.I do CONTRATO.

Os termos e expressoes aqui utilizados errf maiuscula ou com iniciais em maiuscula e nao
definidos neste instrumento terad o significado a eles atribuido no CONTRATO.

Atenciosamente, V
-c—o/<

Assinatura.do Representantd Legal do TOMADj'OR
Nome: Moema Isabel Passos Grarnacho

CPF: 133.399.825-20 ' • •*’

28.087 v006 micro
33

7-R



J

CAI\A
Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento -
FINISA -ApQio Financeiro para Despesa de Capital

ANEXO IV

PROCURAQAO PUBLICA

[Modelo - MQ272761

[Manter quando a garantia for ICMS]

ax
*

i

;

t\
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ANEXOV

FORMULAS DAS TAXAS.DE JUROS CONTRATUAIS

Sobre o valor contratadojncidirao encargos financeiros correspondentes ao da taxa
media diaria dos Certificados de Depositos Interbancarios - CDI, divulgada pela
Central de Custodia e de J_iquidag3o Financeira de Titulos - CETIP, nos seguintes
termos:

1.

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 Quando for utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestagao do
financiamento sera calculada conforme segue:

J = SDx

Onde:

J = juros por dia.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo.

CDI = Certificado de Depdsito Interbancario anualizado divulgado pela CETIP.

P = percentual da taxa Dl.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a
prestagao do financiamento sera calculada conforme segue:

V25272S2 ( CDlX

V
+Ioo)

/ tx \ /

(1+Too).
p

JotA — SD x -1 + -1 x-
100

f 'ÿ

&
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DUn

JpERlODO ~ JDIA
1=1

Onde:

JDIA = juros do dia.

JpERiODO = juros do periodo.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo.

DUn = periodo em dias uteis compreendido entre o dia util anterior ao Dia Eleito
anterior ou Dia do Evento (inclusive) e o dia util anterior (inclusive) ao
Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa Dl, se houver.

CDba = CDI diario anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.3 Os juros na fase de carencia ser§o cobrados mensalmente.

1.4 As prestagoes mensais e sucessivas sao compostas por cobranga de juros
acrescidas de amortizagab e calculadas de acordo com o Sistema de Amortizagao
Constante - SAC.

* mM

1.5 A taxa media diaria dos Certificados de Depbsitos Interbancarios - CDI, utilizada na
corregao do saldo devedor e aquela posicionada no primeiro dia util anterior a data
de aplicagao da corregbo (D-1).

1.6 Os referidos encargos financeiros-s§o calculados e capitalizados por dias uteis,
sendo incorporados ao saldo devedor e serao cobrados juntamente com a prestagao.

1.7 Nos casos de pagamento, amgrtizagao extraordinary ou liquidagao antecipada em
epocas diferentes da data de aniversario do presente CONTRATO, sera feita a
aplicagao "pro - rata” dia util.

1.7.1 Consideram-se, para esse fim, corho dias n3o uteis, sabados, domingos, feriados
bancarios nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.8 O indice de CDI CETIP utilizado no cdlculo dos encargos e o indice acumulado
diariamente para o periodo de apurag§o, sendo que se o indice nao estiver
atualizado para algum dos dias do periodo, e utilizado o ultimo indicedivulgado. (

i
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O indice de CDI CETIP e divulgado pela CETIP-Camara de Custodia e Liquidagao,
por meio do enderego eletronico http://www.cetip.com.br.

Na hipotese de extingao, suspensao, falta de divulgagao por prazo superior a 5
(cinco) dias uteis da data esperada para sua divulgagao, ou impossibilidade de
aplicagao da Taxa CDI, fica, desde ja, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR
poderio, mediante mutuo e previo acordo por escrito, adotar para as mesmas
finalidades, indices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas
autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgagao, os indices, taxas ou bases
de remunerag§o substitutas eque melhor reflitam os custos de captagao de recursos
para aplicagoes em operagoes crediticias.

1.9

1.10

L

i

;

fty
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ANEXO VI

FORMULA PARA APURAQAO DAS FRESTAQOES,

EM CASO DE INADIMPLEMENTO.

1. Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado
momento, pelo nao pagamento de uma obrigagao, sao expressos pela formula a seguir:

((Jc + S') x N
EDn+1= ( PVMn+ MMn) x +1I x Cn+i36000

Onde:

EDn+i = total devido, em reais, no momento “n + 1", por inadimplemento de uma obrigaÿao
vencida no momento “n”;

PVMn = montante, no momento “n”, em quantidade da moeda estabelecida contratualmente,
da obrigagao vencida no momento “n”;

MMn = montante, no momento "n”, em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da
pena conventional relativa a obriga?ao venpida no momento “n", aplicada conforme tabela
apresentada no item 7.2 do presente CONTRATO;

Cn+1 = cota<?So da moeda estabelecida contratualmente no momento “n + 1";

lc = taxa de juros definida paja este contrato;

N = numero de dias decorridos entre o vencimento da obriga?5o no momento “n” e o seu
0ÿ pagamento no momento “n + 1”; e,

S = taxa de juros adicional fixa (12,68% a.a., &tualmente).

* <

i'
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€Ai\M Termo Aditivo de Contrato de Financiamento - FINISA

I Grau ae sigilo

. |#POBLICO

V i

’

PRIMEIRQ TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO n°
.519.263.71, QUE ENTRE SI FAZEM A

r CAIXA ECON6MSCA FEDERAL E O
MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS. NA

FORMA ABAIXO.

y"~

n
*

I - AGENTE FINANCElkO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituigao
financeira sob a forma de’empresa publica, dotada de personalidade juridica
de djreito privado, criada pelo Decreto-Lqi n°. 759, de 12.08.69, alterado pelo
Decreto-Lei n°. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constitufda pelo Decreto
n°. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo estatuto vigente, com sede no
Setor Bancÿrio Sui. Quadra 04, Lote 3/4, em Brasflia-DF, inscrlta sob
CNPJ/MF n°. 00.360.305/0001- 04, nesie ato representada pelo
Superintendents Regional- de- Salvador. Sr. Ilder Bruno Barbosa de Jesus,
brasiSsiro, casado.' economi£rid. portador •da- .cedula de identidade
908590571-SSP/BA e CPF 813.138.965-00. residents e domiciliado em
Saivador/BA- doravante designada simple’smente CAIXA.

U - TOMADOR -.‘ftfiUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 13.927.819/000T-40, representado pelo Exma. Prefsita
Moema Isabel Pefssos Gramacho, CPF n°. 133.399.825-20, RG n°
00.943.218-33, brasileira, casaÿa, qulmica, representado neste ato pelo
abaixo assinado, doravante designado TOMADOR.

CA5XA e fOMADOR, isoladamente, tambem podem ser desjgnados
PARTE e, quando considerados em conjunto PARTES.

CLAUSULA PR5ME8RA -O presente' instrumento tem por objetivo alterar o
anexo II — CRONOGFtAMA DE DESEMBOLSO do Contrato de Financiamento
n° 519.263-71, de 15/08/2019, que passa a vigorar conforme Anexo I deste
Primeiro Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA •* A vigencia deste contrato 4 ate 15/08/2029/

CLAUSULA TERCEIRA -• Ficam ratificados os'demais termos, clausulas e
cendigoes do contrato ora aditado, ficando-o presente Termo Aditivo a faze.
parte integrants e complementar daquele, a tiro de que juntos produzam um
so efeito.

CLAUSULA QUARTA - Obriga-se o TOMADOR a comprovar a CAIXA,
prazxo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data de assinaiura do
presente instrurr.ento de alteragao contratual. a averbagac deste ADITIVO a
rnargem dos registros do contrato especificado .na CLAUSULA PRIMEIRA,
sob pens de se tornar sern efeito o presente ADJTIVOÿ

~ /
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• ITermo Aditivo de Contrato de Financiamen|o
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• •
‘ '<ÿ0DEFREd'ÿ

E por estarem assim justas.e contratadas, as partes assinam o presente
em 02 vias de i&ual teor, na presenga das testemunhas abaixo
subscritas.

j&V

• *

sf
SALVADOR . 06 de Abril de 2020
Local/Data .. •

A

\

fr * i
CAIXA EC0N6MICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: ILDER BRUNO BARBOSA DE’
JESUS • *

CPF: 813.138.965-00

MUNlCfFflO DE LAURO ,t)E FREITAS
TOMADOR / *

Nome: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMA
/OLIVEIRA
CPF: 598.857.315-15

• f-

TESTEMUNHAS

J3&iiM
J

' NorneJtkÿ4%ÿiaU.&am
CPF: $04 \ S&aSS-OO:

• Nome:4b-c',nf.ÿclf'. {tchciÿ. l\
CPF: . /oÿ

«fiSS®S«fiiS
Uuro de FraUas, 1o da abrii da 2620.

anaiuv.,. awrau .•• •

t)f ieial / Substitute/

sob o]•>

to*.

.tf* hii
CGMrLÿ-,:

UVftf *i .u
: \ •

Seio1492 OB1S4B07-0/Car tidSo do ato pratioado aoaxaI T

SAC CAIXA: 08Q0 726 0101 (informagfies, reclamagSes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiÿncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidorfa: 0800 725 -7474
caixa.aov.hr „

2
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Termo Aditivo de Contrato de Financiamento -
». •

ANEXO II- CRONOGRAMA DE DESEMB0LSO

m £

/
DEFREÿjSÿ

ANEXO II-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

a
UF I'Estado/Municfpio/Distrito Federal

iltoAiclok) de Ijamooa Fraita*

TOMADOR

_MUNKaPIODE LAURO DE FREITAS

Data da Frimelra Amortizas§o Valor do Financiamento

R$ 1<301X000,00_

CT n°

519 263-7

Programa

FiNISA

BA |

04 / Q9 / 2021

Periodicidade dos desembolsos

Qtiiidrtmegiral_

Total por Exercfcio

Ano Valor (R$)

674,204.94

.796
2019
2920 0615.525

(

*.

f Tornadoÿ J

n
&<>r>

Ci06/04/2020
Data Caixi

28.117 vOOl micro /I
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CARTORIO OE REGISTRO DE IMOVEiS TD E PJ DÿCGWIARCA DE LAURO DE FREITAS / BA
AVEN1DA PRAIA DE GUARAPARI,22tLOTE 32, QD 15

Nome do Titular: Ivania Maria Mesquita Rodrigues

Oficiala /Substituto

DAJEN.:1492 002 053033

CERTIFICA. due 0 presente titulo foi protocolado sob o n. 26085 LIVRO A:32EPag: 1

e registrado/microfilmado nesta data sob o n. 22409 LIVRO B:0 Pag: 0

em 15/04/2020

conforme segue:

Parte. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

0,00• R$Valor Base .
Natureza do Tftulo. . CONTRATO

Seio de Autenticidade j
TrbunaI de Justice os'Bahia i

Ato Notarial ou de Registro

1492.AB594807-0
0USI6V50DG

mm!
Emolumentos

Taxa Fiscaliza<?ao
FECOM

Def. Publica

PGE

FMMPBA ..

R$ 40,78

28,96

11,15

1,09

1, 62

0,84

m§

j www.tjba.jus.br/autemicidade !
R$

iS
R$

R$

i

TOTAL GERAL. R$ 84,44 j

»

LAURO DE FREITAS/15 de Abril de 2020.
/I

h-Jl&D
r -{ —DELSON MELO DE MESQUITA

i
OFICIAL SUBSTITUTO

Av.
"ÿma ds Guarap 32 O'J15, Vila;, dc Glantico, CtP 42.707-150,

Lriro d»* rr€: :es/ F-r •• Valefones* 71 ?02F»-C;510/00r.Z



r PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

5S7

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 06343 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tamb6m, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgament&ria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019

(LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar

Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16

e 17.

•Identificagao da Despesa: Aditivo de prazo por mais 05 (cinco) meses para o Contrato de

Empreitada n° 240/2020 - Execugao das Obras de Pavimentagao de ruas - ETAPA 1, no

Municipio de Lauro de Freitas/Ba.

Dotagao Orgamentaria n°: 0900.1320.449051-95

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Lauro de Freitas, 03 de junho de 2020

ftwi

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

OfpfeHura

Ciente,
rtpumtodtfre*®

“-Sr;
MitpK »lW

WLO DE SANTANAIGOR

Cadastro n°. 66.609

Coordenador Executivo /SEFAZ



ft PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 06343 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA:SEINFRA iiii-jf*liiiiiii! •mmmmm
Atendendo & solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

da conformidade nos procedimentos legais e normativos, encaminho a Declaragao de

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 03 de junho de 2020.

IGOR NILO DE SANTANA

SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENADOR EXECUTIVO/SEFAZ

Mat. No. 66.609

1

O\0



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PMii i
PRQC ADM.N°

6343/2020
SE,NF

ASSUNTOi
Aditivo deprazo

maSmBm
Objeto:

iBlsl ™ mmM
Aditivo de prazo para mais 05 meses

HENS DE VERIFICA<;AO

Trata-se de solicita<;ao de Aditamento de prazo para o contrato 240/2019, cujo objeto refere-se aos

servi<;os de pavimenta<;ao financiados junto ci Caixa Econdmica - FINISA.

_Anexados os documentos instrutdrios,merecem destaque os a seguir discriminados:_
DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. Termo de Solicita<;ao de RenovaqSo Contratual (fi.02);
2. Oficion.167/2020 (fl.03);
3. Manrfestaq5o de interesse da empresa 9fl.04);

4. Justificative tecnica do aditivo (fl.05);

5. Cronograma ffsico-financeiro (fls.06/07);
6. Cdpia do controle de saldo (fl.08);

7. Declaraÿao de fiscal docontrato (fl.09);
8. Certidoes de regularidade fiscais e trabaihista (fls.10/19);
9. Cdpia de Portaria nomeando servidores (fls.20/22);
10. Cdpia do aviso de licita<;io (fls.23/26);
11. Cdpia da ordem de service (fi.27);
12. Cdpia a minuta do contrato, extrato e publica<;des(fls.28/46);
13. Cdpia do contrato FINISA (fls.47/88);

14. Dedaraÿao de adequate on;amentdria assinada pelo ordenador de despesa (fl.89);

15. Foiha de encaminhamento dos autos (fl.90).

m

«:

_ ' 15

DAANALISE

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os aspectos estritamente formais do
pedido, atinentes a instruqao processual, e possui carater meramente opinativo nao vinculante.

Da andlise dos autos, verifica-se que foram anexados essenciais a instruejio processual.
Ressalta-se que os cronogramas ffsico-financeiros sao documentos de responsabilidade do servidor

que as subscreveu, uma vez que correspondem a matdria eminentemente tdcnica.

Face ao exposto, conforme andlise efetuada, conclui-se que o processo de n° 6343/2020 eoCoiura-sey''
apto para a analise juridica. ./ I

l Comrol.donaGeraKpZMairicuij
Lauro de Freitas/Ba, em 05 de junho de 2020

Nayane Alves de Carvalho Santos

Assessora especial
Controladoria Ceral do Munictpio

Ciente. ProcStia-se o solicitado.
Em 05.062020/1I

Apio vinagre iVascimento

ContnoladorCfral do Municfpio

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edit. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



0MUNICIPIO DE

LAURODEFREITASMl
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 06343/2020.

INTERESSADO: SE1NFRA.

ASSUNTO: Pedido de Prorrogacao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRACAO DE TERMO AD1TIVO DE PRAZO

DO CONTRATO N° 240/2019. JUSTIF1CATIVA TfcCMCA.

UT1LIZACAO SALDO REMANESCENTE. ART. 57, §1”, II, DA

LEI FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA FORMAL.

POSS1BILIDADE.

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela SEIMFRA acerca da possibilidade de

prorrogacao de prazo. por mais 05 (cinco) meses. do contrato n° 240/2019, originado da

Concorrencia Publica n° 001/2019, celebrado entre o munici'pio de Lauro de Freitas e a PJ

CONSTRUÿOES E TERRAPLANAGEM LTDA, com iustificativa tecnica apresentada a

fl. 05, alegando entre outras coisas que “[...] em virtude do Decreto Municipal n° 4.590, de

13 de marÿo de 2020, que estabeleceu medidas temporarias de prevenÿao ao contagio

pelo novo coronavirus (COV1D 2019), medidas que permanecem em vigor ate as datas

atuais, que impossibilitam aglomeraÿoes, contatos de proximidade, deslocamentos e

tantas outras atividades essenciais ao trabalho [...]” e que em virtude tambem dos

niveis de chuvas elevadas em nossa cidade, que prejudicam notadamente as obras de

pavimentaÿao e infraestrutura, afetando diretamente o cumprimento do cronograma das

obras contratadas (...) solicitamos aditivo ao contrato que tern prazo final de vencimento

no dia 07/07/2020 seja prorrogado por mais 5 (cinco) meses, quando acreditamos que as

medidas do Decreto citado ja estarao liberadas possibilitando o retorno a normalidade"

O processo foi instruido, entre outros. com os seguintes documentos: 1) SDC

com a assinatura do coordenador do departamento de infraestrutura e do secretario da pasta (fl.

02); 2) oficio direcionado a empresa contratada para manifestar interesse na prorrogacao

assinado pelo coordenador do departamento de infraestrutura e pelo secretario da SEfNFRA

Centro Administrsitivo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui, lerreo, Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

TetefOtae: (71) 3369-3722
Pagina 1 de 5
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

(fl. 03); 3) resposta da contratada manifestando interesse na prorrogasao (fl. 04); 4)

justificativa tecnica assinada pelo coordenador do departamento de infraestrutura (fls. 05); 5)

planilha contendo cronograma fisico financeiro com a assinatura do coordenador do

departamento de infraestrutura e da Diretora de Infraestrutura, matricula 78668-1 (fl. 06/07);

6) ficha de controle de saldo do contrato n° 240/2019 assinada pelo coordenador de

infraestrutura (fl. 08); 7) certidoes: a) FGTS (fl.s 10/12); b) Fazenda Federal (fl. 13/14); c)

Fazenda Estadual (fl. 15/16), d) Municipal (fls. 17/18); e) Trabalhista (fl. 19); 7) copia da

Ordem de Serviÿo (fl. 27); 8) copia do contrato originario e sus publica9So (fls. 28/45); 9)

copia do contrato de financiamento n° 0519263-71 celebrado entre o municipio de Lauro de

Freitas e a Caixa Economica Federal - FINISA (fls. 47/88); 10) declara9§o de adequa<;ao

or9amentaria da despesa e de regularidade do pedido, informando adequa9ao com a LOA

2020, com o PPA 2018/2021 e com a LDO e de que nao ultrapassara os limites estabelecidos

para o exerclcio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposi96es da Lei

8.666/93 e com a LC 101/2000, apondo ainda dota9§o or9amentaria. com assinatura do

ordenador de desnesa e por servidor da Coord, de Execu95o Or9amentaria da SEFAZ,

cadastro 66.609 (fl. 89); 11) relatorio n° 189/2020 da Controladoria Geral do Municipio

concluindo que o processo se encontra apto para prosseguimento (fl. 91).

E o breve relatorio.

II. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questoes 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 administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

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

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Juridica

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

C entro Administrative tie Lauro tic Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracin', Terreo. Lauro de Freitas/BA. CEP: 42.702-01(1

(Run Lateral ao Parque Shopping)
Ielefone: (71) 3369-3722

P&gina 2 de 5
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publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orienta9ao contraria ou diversa daquela

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

porem nSo vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orienta9ao juridica, visando auxiliar a

Administra9ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a finalidade de

interesse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constitui9ao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Assim, a presente prorroga9So de prazo amolda-se ao disposto no art. 57, §1°,

II, da Lei Federal n° 8.666/1993, verbis:

"Art. 57. A duraqao dos contratos regidos por esta Leificara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orqamentdrios, exceto quanto aos relativos:

f-J
§ to Os prazos de inicio de etapas de execuqao, de condusdo e de entrega admitem

prorrogaqdo. mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenqao

de seu equilibria econdmico-financeiro. desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamenle auluados emproeesso:

f-J
II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho d vontade das

partes, que alterefundamentalmenle as condiqdes de execuqao do contrato;

A aludida justificativa respeita a inteligencia do art. 57, §2°, da Lei Federal n°

8.666/1993, verbis:

"Art. 57. A duraqdo dos contratos regidospor esta teificara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orqamentdrios. exceto quanto aos relativos:

f-J
§ 2° Toda prorrogaqao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente

autorizadapeta autoridade competentepara celebrar o contrato. ”

Por consequencia. em havendo permissivo legal para concretiza9§o do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetiva9ao, entendo nao

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui, I6rreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Run Lateral ao Parque Shopping)

Telefone: (71) 3369-3722
Pagina 3 de 5
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haver qualquer obice a sua consecuÿao, o que vai ao encontro do Princlpio da Legalidade, este

regente da Administrate Publica.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar sobre o aludido

principio e a sua correlato com a Administrate Publica nos ensina que, verbis:

"Segundo o Principio da Legalidade, a Administrafdo Publica so podefazer o que a

lei permite [...] Em decorrencia disso. a Administraqdo Publica nao pode. pot-

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer especie, criar obrigaqdes

ou impor vedafdes aos administrados; para tanto, ela depende de lei" (Direito

Administrativo. I7°ed, Sao Paulo: Atlas, 2004, p. 68 - originalnao destacado).

Sendo assim. considerando ainda a existencia de saldo no contrato. resta

demonstrado o interesse publico na sua consecuto, bem como pelo fato de que eventual

rescisao, neste momento, poderia ir de encontro ao Principio da Eficiencia, corolario da

Supremacia do Interesse Publico, sendo mais vantaioso para o niunicipio a continuidade na

execucao do atual contrato ao inves da abertura de uma nova lieitacao, com valores mais

altos, etc.

III. CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opino

pela legalidade do pedido formulado para prorrogaÿao do contrato por 5 (cinco) meses,

sem aumento do preÿo, com a utilizaÿao do saldo remanescente.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto disposto

na Comunicato Interna 06/2017 - PGM. devem os autos seguir para o Procurador Geral ou

para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio de delegato expressa, para

deliberato sobre a materia (Processo n" 06343/2020).

E o Parecer.

Centro Administrativo de Latiro de Freitas (CALI*)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui, lerreo. Latiro de Frcitas/BA. CEP: 42.702-0l(l

(It tin Lateral ao Psirque Shopping)
Telcfone: (7| ) 3369-3722

Pagina 4 de 5
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• DEVIDO A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 (CORONAVIRUS) O

PRESENTE PARECER SEGUE COM COPIA DA ASSINATURA DO SEU

EMISSOR, QUE SE ENCONTRA EM HOME OFFICE, ENCAMINHANDO O

PRESENTE DOCUMENTO PELOS MEIOS ELETRONICOS. OUALOUER

DIJVIDA QUANTO A SIJA AUTENTICIDADF LICAR PARA (71) 3369-3722 ou

CONSULTAR PESSOAI.MF.NTE O SUBSCRITOR DF.STE PARECER - Processo

n° 06343/2020.

Lauro de Freitas (BA), 16 de junho de 2020.

Leandro Santana

Procurador do Municipio

LEANDRO Andrade Reis SANTANA

OAB/BA n° 20.391

Clarissa Almeida Figueiredo
Assessora Direta

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aractii, Terreo. Lauro de Freitas/BA. CLP: 42.702-010
(Run Lateral ao Parque Shopping)

Telefone: (71) 3369-3722
Pagina 5 de 5
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Anffinio Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICl'PIO

PRIIMEIRO TERMO DE APITIVO AO CONTRATO N" 240/2019

Pelo presente instrument, fica aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes clausulas e

declaragdes:

CONTRATO ADITADO n° 240/2019: O presenie Contrato. resultante da Concorrencia Publica -No 001/2019. nos termos

do Processo Administrative - No 12.158/2019, tem por ContratafSo De Empresa Espccializada Para Execugao Das Obras De

Pavimenta?2o De Ruas - Etapa 1 ltinga, Ipitangu e Pitangueiras. Carta Consulta Finisa N° 519263-71. no Munieipio De

l.auro de Ereitas/BA. Conforme Planilhas. Termo De Referenda, EspecificaQdes Tecnicas e Projetos em CD Anexo Neste
Edital. Requisitado pela Seeretaria Municipal De Infraestrutura.

LICITACAO: Tomada de Pre?os-Nu 001/2019
PROCESSO ADM1NISTRATIVO: 06343/2020

DOTACAO ORCAMENTARIA: 0900.1320.44905195

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridiea dc direito publico intemo. com sede e foro
na Praÿa Jo&o Thiago dos Santos, s/n. Centro. Lauro de Freitas/BA. inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela
sua Prefeita Sr“. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
03.174.0004/0001-84 estabelecida na Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte. Salvador/BA. CEP:4 1 .2 1 8-
097. neste ato representada na forma de seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Aditivo dc prazo por mais 05 (cinco) meses, com termo
inicial em 07/07/2020 e termo final em 07/12/2020. nos temios do art. 57 ij I", inciso II. da Lei Federal 8.666/1993. mantida
as demais conduces e os preÿos contratados. conforme justiHcativa tecnica. dotafSo orfamentaria supra e parecer juridico
exarado.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratifieam as demais clausulas constantes do contrato ora
aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contratoiregido pela lei n°. 8.666/93.
redaÿSo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

com

Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor. na present das testemunhas abaixo. elegendo o
foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 16 de junho de 2020.
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MUNICIPIO DE LAURO DE FREITASW CONTRATANTE
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DE LAURO DE FREITASpi

EXTRATO DO SETIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o 16.607.359/0001-
61 CONTRATANTE: Municlpio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 06611/2020.

Licita9ao: Tomada de Pregos n° 006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da

Tomada de Pregos - N° 006/2017, tem por objeto Contratag&o de Empresa de Engenharia para

Execugiio das Obras de Reforma e Ampliagao do Mercado Municipal - 1“ Etapa, 2a Etapa e 3a Etapa,
no bairro do Centro, no munidpio de Lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referencia,

Especificagoes Tecnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo em mais 06 (seis) meses, com termo inicial em

30/06/2020 e termo final em 30/12/2020, nos termos do art. 57 § 1°, inciso II, da Lei Federal
8.666/1993, mantida as demais condigSes e os precos contratados, conforme justificativa tecnica,

dotagao orgamentiria supra e parecer juridico exarado. Dotagao Orgamentaria: 0900.1174.449051.24,

0900.1174.339039.00, 0900.1174.449051.00. Data de Assinatura: 21 de Junho de 2020. Moema Isabel
Passos Gramacho.

EXTRATO DO PRIME1RO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 092/2019

CONTRATADO: JOSE FRANCISCO REIS, inscrito no CPF: 090.231.195-68 CONTRATANTE:
Munidpio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 05229/2020. Licitagilo: Dispensa n°
009/2019. Objeto do Contrato: Locagilo do imovel situado no Rua Dois de Julho, n° 2249, Areia
Branca, Lauro de Freitas/ BA, CEP 42.723-070. para instalagao da sede do anexo da CIA da Pollcia
Militar de Areia Branca. Objeto do Aditamento: Renovag5o do contrato por mais 07 (sete) meses, com
inlcio em 21/05/2020 e termo final previsto para 21/12/2020, valor mensal de R$6.500,00 (seis mil e

quinhentos reais), conforme dotagao orgamentiria supra e parecer juridico exarado. Dotagao
Orgamentaria: 0600.2024.33903600.00. Data de Assinatura: 21 de Maio de 2020. Moema Isabel
Passos Gramacho.

EXTRATO DO PR1MEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 128/2019

CONTRATADA: PJ CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.0004/0001-84.
CONTRATANTE: Munidpio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 06342/2020. Licitagao:
Tomada de Pregos n° 003/2019. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da Tomada de
Pregos - N° 003/2019, tem por objeto contratagao de empresa para exccugao das obras de
pavimentagao de diversas ruas em Lauro de Freitas
845695/20 17/mcidades/caixa, processo n° 2647.1037.858-87/2017, no munidpio de Lauro de

Freitas/Ba. Conforme termo de referencia e planilhas em edital, requisitado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo por mais 05 (cinco) meses, com termo

inicial em 24/07/2020 e termo final em 24/12/2020, nos tennos do art. 57 § 1°, inciso II, da Lei Federal

8.666/1993, mantida as demais condigoes e os pre90s contratados, conforme justificativa tecnica,

dotagao orgamentaria supra e parecer juridico exarado. Dotagao Orgamentaria: 0900.1320.44905195
Data de Assinatura: 22 de Junho de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

contrato de repasse n°

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 240/2019

CONTRATADA: PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.0004/0001-84.
CONTRATANTE: Munidpio de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 06343/2020. Licitagao:

CERTIFICAQAO DIGITAL: JDWSGRAZ420GKWUXC35+HW

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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Tomada de Preyos n° 001/2019. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da Concorrencia
Publica - No 001/2019, nos termos do Processo Administrative - No 12.158/2019, tern por
Contratayilo De Empresa Especializada Para ExecuySo Das Obras De Pavimentayao De Ruas -Etapa 1

Itinga, Ipitanga e Pitangueiras, Carta Consulta Finisa N° 519263-71, no Municipio De Lauro de
Freitas/BA. Conforme Planilhas, Termo De Referenda, Especifieayoes Tecnicas e Projetos em CD
Anexo Neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. Objeto do Aditamento:
Aditivo de prazo por mais 05 (cinco) meses, com termo inicial em 07/07/2020 e termo final em
07/12/2020, nos termos do art. 57 § 1°, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, mantida as demais
condiyoes e os preyos contratados, conforme justificativa tecnica, dotayao oryamentaria supra e parecer
juridico exarado. DotayHo Oryamentaria: 0900.1320.449051.95 Data de Assinatura: 16 de Junho de
2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAgAO DIGITAL: JDWSGRAZ420GKWUXC35+HW

Esta ediyao encontra-se no site oficial deste ente.
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