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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMEÑTON°003/2019Aú CONTRATO N*. 075/2018

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/0001-61.
CONTRATANTE: Município de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 00046/2019.
Licitaçäo: Tomada de Preços

-N°004/2018. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante
da Tomada de'Preços -

N° 004/2018, nos termos do Processo Administrativo -
N° 02032/2018,

tem por objeto à Contratação de Pessoa Jurídica para Execução das Obras Complementares da

Etapa V do PAC Itinga, Objeto do Terino de Compromisso N° 222.615-19/2007 Referente a

Implantação da Creche - Lote I e do Posto de Saúde - Lote II, no Bairro da Itinga deste

Município, conforme Planilhas Termo de Referência, Plantas e Projetos em CD anexo neste

Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento:
Prorrogação do prazo, por mais 08 (oito) meses, com termo inicial em 04/01/2019 e termo final
em 04/09/2019, mantendo as demais condições e os preços contratados, conforme solicitação e

justificativa técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotação Orçamentária:
02.1001.1408.44905100.01;30.0301.1339.44905100.0114000;30.0301.1339.44905100.6102000.
Data de Assinatura: 04 de janeiro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTOWO33/2019 AO CONTRATO N°. 037/3018

CONTVTADA: OSOLEV CbNSTRUTORA LTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/0001-61.
CONTRATANTE: Município de Lauro de Freitas.. Processo Mministrativo: 01638/2019.
Licitação: Tomada de Preços -

N°006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante
da Tomada de Preços -

N° 006/2017, nos termos do Processo Administrativo -
N° 17505/2017,

tem por objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Execução.das Obras de Reforma e

Ampliação do Mercado Municipal - 1" Etapa, 2" Etapa e 3* Etapa, no bairro do Centro, no
município de Lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações
Técnicas e Projetos em C anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Objeto do.Aditämento: Supressão de 2,72202327233464°/odo valor contratual,
sendo o valor da supressão na 1" Etapa de R$18.807,27 (dezoito mil gitocentos e sete reais e

vinte e sete centavos), eo valor suprimido na 2. de R$7.040,07 (sete mil quarenta reais e sete
centavos), que equivale ao valor total a ser suprimido de R$25.847,34 (Vinte e cinco mil
oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a ser reduzido do valor de
R$949.563,52 (novecentos.equarentae nove mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e

dois centavos), sendo o novo valor global de R$923.716,18 (novecentos e vinte e três mil
setecentos e dezesseis reais e dezoito centavos); Aditivo de valor contratual no montante de
R$106.879,43 (cento e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), que
corresponde a 11,5705919539051% do valor contratual, perfäzendo um novo valor global de
R$1.030,595,61 (hum milhão trinta mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e um
centavos), conforme justificativa técnica, dotação orçamentária supra e parecerjurídico exarado.
Dotação Orçarrientária: 02.0.900.1.174.33.90.39.00; 02.0.900.1.025.44.90.51.00;
02.0.900.1.025.44.90.51.24.Data de Assinatura: 13 de fedeiro de 2019. Moema Isabel Passos
Gramacho.

CERTIFICAÇÄODIGITAL' RTJOiZ7RZONWEYTETGYHKG
Esta ediçãoencontte-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.orgir em servidorcertificadolCP-BRASIL
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PROCURADORIA GERAL 00 MUNICÍPIO
OUARTOTERMODE ADITAMENTON*074/2019 CONTRATON'037/2018

Pelo presenÑ instrmqenth, fica aditado o contrato abaixo especißcado, de acordo com as seguintes eliusulas edeclareeëes:

CONTRATOADITADO n°037/2018: O presente Contrato, resultante À Tomada de Precos - N° 006/2017. nos termos doProcesso Administrativo - N°17505/2017, tem por objeto Contrataêão de Empresa de Engenharia para Execução das Obrasde Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - P Etapa, 2. Etapa e 3" Etapa, no bairro do Centro, no município de Laurode Ëreitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referðncia, Especifidações- Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital.Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LICITAÇÄO: TomadadoProgos-N°006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:09411/2019
DOTAÇÂOORÇAMENTÂRTA:02.0900.1174.339039.00; 02.0800.1025.449051.00; 02.0800.1025.449051.24
CONTRATANTE:MUNICIPIODE LAURODE FREITAS, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e forona Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Preitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, representado pelasua Prefeita St. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA:OSOLEV CONSTRUTORALTD inscrita no CNPJ/MF, sob o 16.607.359/0001-61, sediada naAveriida Brigadeiro Mario Epinghaus, n°78, Centro,'Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.703-640, neste ato representado na formados seus estatutos sociais.

CIÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO:Aditivode prazo em mais 06 (seis) meses, com termo inicialem 30/06/2019 e termo final em 30/12/2019, nos termos do art. 57 ¶ 1°, inciso B, da Lei Federal 8.666/1993, mantida asdemais condições e os preços contratados, conforne justificativa técnica, dotação orçamentária supra e parecer juridicoexarado.

CLÁllSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO: Os contratantes ratificam as demais cláusulas constantes do contrato oraaditada

CIÁUSULA TERCEIRA- LEGISLAÇÀOPERTINENTE:Este aditivo ao contrato é regido pelawn*. 8 666/93, comredação da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, elegendo oforo de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questió dele advinda.

Laurgde Freitas/BA, 94 delunhode2019.

MU IO DE LAURO ITAS - CONTRATANTE
Sr. Moema ab I Pass Gram acho- Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE STRUTURA
César Augusto Sampaio - Secretário

S V CONSTRUTORALTDA - CONTRATADA

Lauro d. .

Pâginaldel
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PREFEITURAMUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO SEGUNDOADITAMENTON°034/2019/SMSAO CONTRATO N°006/2017/SMS
Contratada: EDJANE DO NASCIMENTO BRITO. CPF: 784.123.155-53. Contratante: MUNICÍPIO DELAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 09765/2019. Dotação Orçamentária:30.030L2374.33903600.6102000. A despesa possui compatibilidade com o PPA, devendo ocorrer a aposiçäo dedotação orçamentária por meio de apostilamento no ano subsequente. Objeto do Contrato: O objeto destecontrato é a locação do imóve'l situado na Rua Manoel de Castro, n° 48, Loteamento Parque Jockey Clube,Quadra G, Lote 019, Centro, Lauro de Freitas/BA, onde funcionará e será instalada 03 (três) equipes de Saúdeda Família, Chafatiz, os dos Patos e NASP, podendo, entretanto, o LOCATÂRIO dar-lhe outra destinaçãode serviço público. Objeto do Aditamento: RenovaçEo contratual por mais 12 (doze) meses, com terno inicialem 26/05/2019 e termo final em 26/05/2020, mantido o valormensal de R$5.501,60 (cinco mil quinhentos e umreais a sessenta centavos), perfazendo o mesmo valor global de R$ 66.019,20 (sessenta e seis mil dezenove reais

e vinte centavos), cònforme consta no Laudo de Avaliação de Imóvel Urbano, dotação orçamentária e
jusdficativa técnica da Secretária Municipal de Saúde no processo supra. Data da Assinatura: 26 de maio de2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EKTRATO DO QUAËTO ADITAMENTOW 074/2019 AO CONTRATO À 031/2018.

CONTRATADA: OSOLEY CONSTRUTORALTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/00014L CONTRATANTE:Município de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 09417/2019. Licitação: Tomada de Preços - N°006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços - N°
006/2017, nos termosdo Processo Administrativo - N°

17505/2017, .tem por objeto Contrataçâo de Empresa de Engenharia paraExecução das Obras de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 16 Etapa, 22 Etapa e 3. Etapa, no bairrodo Centro, no município de Lauro de Freitas/BA, conforme Planithas Ìermo de Referência, EspecificaçõesTécnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela' Secretaria Municipal de Infraestmtura. Objeto doAditamento: Aditivo de prazo em mais 06 (seid) meses, com termo inicial em 30/06/2019 e termo final em30/12/2019, nos tennos do art. 57 § 16, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, rnantida as demais condições e ospreços contratados, conforme justificativa técnica, dotação orêamentária supra e parecer juridico exarado.Dotação Orçamentária 02.0900.1174.389039.00; 02.0800.1025.449051.00; 02.0800.1025.449051.24. Data deAssinatura· 04 de junho de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATOBOQUENT&TERMSDEABITAMENTON°075/2019CúNTRATON'037/2018

CONTRATADA' OSOLEV CONSTRUTORALTDA. CNPI/MF: 16.607.359/0001-61. CONTRATANTE:Município de Lauro de Ÿreitas. Proceso Akvo: 08920/2019. Licitação: Tomada de Preços - N°006/2017. Objeto do Contrato: O presento,,Contrato, resultante da Tomada de Preços -N°
006/2017, nos termos .do Processo Mministrativo - N°

175Q5/2017, .tem por .objeto Contratação' de Empresa de Engenharia paraExecução das.Obras de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 1* Etapa, 2" Etapa e 3. Etapa, no bairrodo Centro, oct município de lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo'de Referência, EspecificaçõesTécnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto doAditamento: Aditivo de v'alor contratual no percentual de 9,55155585589.472%, equivalente ao montante deR$90.698,09 (novenía mil seiscentos e noventa o dito reais), perfazendo um novo valor global deR$1.121.293,70 (hum Inflhiin cento·e vinte e um mit duzentos e noventa e três reais e setenta centavos), nostermos do art. 65, I, a, §16, da Lei Fpderal 8.666/1993 conforme justificativa técnica, dotação orçamentária suprae parecer juridico estado. Dotação Orçamentária 02.0900.1174.339039.00; 02.0800.1025.449051.00; ·

02.0800.1025.449051.24. Data de Assinatura· 04 de junbo de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

GERTIFICAÇÃO DIGITAL: KOXRTX10871DOFKNSSRM+G
Esta edição encontra-se no site: wwpt.laurodefreltas.ba.lo.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Pelo pres te instrumento, fica aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes eliasulas edeclarae6es: .

CONTRATOADITADOn° 037/2018: O presente Contrato, resultagte da Tomada de Preços --
N° 006/2017. nos ternos do

de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 1° Etapa, 2* Etapa e 3. Etapa, no bairro do Centro, no município de Laurode Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital.Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LICITAÇÄO:Totnada de Preços -N°006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:08920/2019
DOTAÇÃO.ORÇAMENTÁRIA:02.0900.1174.339039.00;O2 0800JO25.44905LOOLO2 0800.1025A4905L24

CONTRATANTE:MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público intemo, com sede e forona Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Preitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927:819/0001-40, representado pelasua Prefeita St. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA:OSOLEY CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o 16.607.359/0001-61, sediáda naAvenida Brigadeiro Mario Epinghpus, n°78, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.703-640, neste ato representado na formados seus estatutos sociais.

CIÂUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: ditivo de valor contratual no percentual de9,55155585589472%, equivalente ao montante de RS90.698,09 (noventa mil seiscentos e noventa e oito reais), perfazendoum novo valor global de RSL12L293,70 (hum mithio cento e vinte e um mil duzentos e noventa e três reais e setentacentavos), nos termes do art. 65, I, a, §1°, da Lei Federal 8.666/1993 conforme justificativa técnica, dotação orçamentáriasupra e parecer Jurf dico exarado

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO: Os contratantes ratificam as demais cláusulas constantes do contrato oraaditado. Y
'

CLÁUSULA TERCEIRA- LEGISLAÇÂOPERTINENTE:Este aditivo ao contrato é regido pela lei n°. 8.666/93, comredação da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes,

Assim ajustados, finnam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, elegendo oforo de Lauro de Freitas para dirimir qualquqr questio dele advinda. ·

Lauro de Freitas/BA, 04 de Junho de 2019.

*

MUNICtP O DE LAURODE AS-- CONTRAT¡ANTE
, . Br. Moema Isa Pas os Gramacho-Prefeita

SECÈÊTARIA IPAL DE INFRAESTRUTURA
' César Augusto Sampaio - Seeretário

O V CONSTRUTORALTDA - CONTRATADA

PáginaldeI
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PREFEITURAMUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO SEGUNDOADITAMENTO N*034/2019/SMSAO CONTRATO N'006/2017/SMS

Contratada: EbJANE DO NASCIMENTO BRITO. CPF: 784.123.155-53. Contratante: MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 09765/2019. Dotação Orçamentåria:
30.0301.2374.33903600.6102000. A despesa possui compatibilidade com o PPA, devendo ocorrer a aposição de
dotação orçamentária por meio de apostilamento no ano subsequente. Objeto do Contrato: O objeto deste
contrato é a locação do imóvel situado na Rua Manoel de Castro, n° 48, Loteamento Parque Jockey Clube,
Quadra G, Lote 019, Centro, Lauro de Freitas/BA, onde funcionarå e será instalada 03 (três) equipes de Saúde
da Família, Chafariz, Lagoa dos Patos e NASF, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinação
de serviço público. Objeto do Aditamento: Renovação contratual por mais 12 (doze) meses, com termo inicial
em 26/05/2019 e termo fmal em 26/05/2020, mantido o valormensal de R$5.501,60 (cinco mil quinhentos e um

O reais e sessenta centavop), perfazendo o mesmo valor global de R$ 66.019,20 (sessenta e seis mil dezenove reais
e vinte centavos), conforme consta no Laudo de Avaliação de Imóvel Urbano, dotação orçamentária ejustificativa técnica da Secretária Municipal de Saúde no processo supra. Data da Assinatura: 26 de maio de
2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO N° 074/2019 AO CONTRATO N°. 037/2018.

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORALTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/0001-61. CONTRATANTE:Município de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 09417/2019. Licitação: Tomada de Preços - N°
006/2017. Objeto do Contrato: O presente Çontrato, resultante da Tomada de Preços -N°006/2017, nos termos
do Processo Administrativo -

N°
17505/2017, tem por objeto Contratação de Empresa de Engenharia para

Execução das Obras de Reforma,e Ampliação (o Mercado Municipal - la Etapa, 2a Etapa e 36 Etapa, no bairro
do Centro, no município de Lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas Tenno de Referência, Especificações
Técnicas e Projetos em CD anexo no EditaL Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do
Aditamento: Aditivo de präzo em mais 06 (seis) meses, com termo inicial em 30/06/2019 e termo final em
30/12/2019, nos termos do art. 57 §

1°, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, mantida as demais condições e os
preços contratados, conforne jusdfióstiva técnica, dotação orçamentária supra e paiecer jurídico exarado.
Dotação Orçamentária: 02.0900.1174.339039.00; 02.0800.1025.449051.00; 02.0800.1025.449051.24. Data de
Assinatura: 04 de junho de 2019. MoemaTsabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTON° 015/2019 CONTRATO N° 037/2018

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORALTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/0001-61. CONTRATANTE:
Município de Lauro de Freitas. Processo Adminientivo: 08920/2019. Licitação: Tomada de Preços - N°
006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços - N° 006/2017, nos termos
do Processo Adminitrativo - N° 17505/2017, tegn por objeto Contratação de Empresa de Engenharia para
Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal- la Etapa, 2a Etapa e 3a Etapa, no bairro
do Centro, no município de Lauro de Freitas/BA, conforme Pianilhas Termo de Referência, Especificações
Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do
Aditamento: Aditivo de valor contratual no percentual de 9,55155585589472%, equivalente ao montante de
R$90.698,09 (noventa mil seiscentos e noventa e oito reais), perfazendo um novo valor global de
R$1.121.293,70 (hum milhão cento e vinte e um mil duzentos e noventa e três reais e setenta centavos), nos
termos do art. 65, I, a, §1*, da Lei Federal 8.666/1993 conforme justificativa técnica, dotação orçamentária supra
e parecer jurídico exarado. Dotação Orçamentáda· 02.0900.1174.339039.00; 02.0800.1025.449051.00;
02.0800.1025A49051.24. Data de Assinatura 04 de jwnlo de 2019. Moema Isabg Passos Gramacho.

CERTIFICA DIGITAL•KOXRTX1CS71DOFKN53RM+G

Esta edição encontra-se no site: vávw.laurodefreltas.ba.lo.org.Br em servidor certificado ICP-BRASIL
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. SEXTO TERMODE ADITAMENTON°207/2019 CONTRATON°037/2018

Pelo presente instrumento, fica aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cláusulas e

declaraêões: -
,

CONTRATOADITADO n° 037/2018: O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços - N°006/2017, nos termos do

Processo Administrativo - N°17505/2017, te,m pop objeto Contratação,de Empresa de Engenharia para Execução das Obras

de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 1° Etapa, 26 Etapa e
3. Etapa, no bairro do Centro, no município de Lauro

de Freitas/BA. conforme Planilhas; Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços - N° 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:24054/2019
DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA:0800.1025.44905100.00, 0800.1025.44905100.24

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro
na Praça João Thiago dos Santos, s/n Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrîto no CNPJ: 13.927.819/0001-40, representado pela
sua Prefeita Sr*. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA:OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o 16.607.359/0001-6l, sediada na

Avenida Brigadeiro Mario Epinghaus, n°78, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.703-640, neste ato representado na forma
dos seus estatutos sociais.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Aditivo de prazo em mais 06 (seis) meses, com termo inicial
em 30/12/2019 e termo final em 30/06/2020, nos termos do art. 57 §

1°, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, mantida as

demais condições e os prëços contratados, conforme justificativa técnica, dotação orçamentária supra e parecer juridico
exarado.

,

. y ,

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO: Os contratantet ratificam as demais chiusulas constantes do contrato ora
aditado.

CLÃUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este aditivo ao epntrato Gregido pela lei n° 8A66/91com
redação da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) v.ias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. elegendo o
foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questão dele advinda.

' þauro de Freitas/BA 30 de dezembro de 2019.

MUNICIPIO E LAURO DE FR TAS-CONTRATANTE
LANgADO No sloA

,

' Sr. Moema I bel ssoi Gramacho- Prefeita

SECRETÅRIA MUNI PAL DE INFRAESTRUTURA
César Augusto Sampaio - Secretário

OSOLE CONSTRUTORA LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Procurador do Munlapio
Lauro do Freitas - BA

Pågîna 1 do 1
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N°119/2019//SMS
AO CONTRATO N°002/2018/SMS

Contratada: MED EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - ME. CNPJ:
12.314.302/0001-13. Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
20721/2019. Objeto do Contrato: O presente Tenno tem objeto a execução, pela CONTRATADA, de
serviços de saúde estabelecidos no ANEXO I do presente contrato a serem prestados a municipe de
Lauro de Freitas e/ou municipes de regiões referenciadas deste Municipio. nos limites quantitativos
(fisico/financeiro) adiante fixados, que seguirão as Normas do Sistema Unico de Saúde - SUS. Objeto
do Aditamento: Renovação contratual por mais 12 meses, com base no art.57, II da Lei Federal n
8.666/93, com prazo inicial em 02/01/2020 e prazo final 02/01/2021, com valor total de RS37l.] 13.92
(trezentos e setenta e um mil cento e treze reais e noventa e dois centavos). conformejustificativa
tècnica da Secretaria da Saúde e dotaçäo orçamentária no processo supra. Dotação Orçamentária:
30.0301.2359.33903900.6102000: 30.030l.2359.33903900.0114000.Data da Assinatura: 30 de
Dezembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO N°207/2019 CONTRATO N"037/2018

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/MF: 16.607.359/0001-61.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 24054/2019.
Licitação: Tomada de Preços -

N° 006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da
Tomada de Preços -

N° 006/2017, nos termos do Processo Administrativo -
N° 17505/2017, tem por

objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Reftmna e Ampliação do
Mercado Municipal - 13 Etapa, 2' Etapa e 32 Etapa. no bairro do Centro. no municipio de Lauro de
Freitas/BA. conforme Planilhas, Termo de Referëncia, Especificações Técnicas 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 30/12/2019 e temio final em
30/06/2020, nos termos do art. 57 §

1°, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, mantida as demais
condições e os preços contratados, conformejustificativa técnica, dotação orçamentária supra e parecer
jurídico exarado. Dotação Orçamentária: 0800.1025.44905100.00, 0800.1025.44905100.24. Data de
Assinatura: 30 de Dezembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAÇÃODIGITAL: V474SE9JWPTSHR6LLG92DQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO DE REPASSE N*04854.6814 /2ÒOB I MINISTÉR)Q CÓ TURISMO / CA IM

CONTRAÎOQ REPAgs,g QRE ENTRE SI CEl.gBRAM A
UNJÂO, POR INTEFMÈDIO. DO MtNISTÈRIO DO
TURISMO'REBRESEN')ADO PELA CAîXA ECONÒMICA

. FEDERAL, 5 0 MUNI•:lPIO DE LAURO DE FliEITAS,
OBJETIVANDO .A LiXECUÇÂO 00 PROQBAMA
TUf(ISMO NO BRASfL.

Processo n° 2647.016518814/2005

Por este instrumento particular..ps partag adiante ceptinadas4 qualificapaa; t6m, ortre al, justo e acordado o Contratode Repasse de-recursos orçamentáripyaem cdhformidpde com at dispOsf(ðe5 coolic as no Decreto n* 93.872, de 23 deazemb<o de 1986, na Lei n* 8.668,,de11 de lunho de 1993 e suso alteracoast nas anatruçðas Normativas da.87N/MF
01, de 15 de janeiro de 1997 -e duas altera c4 04;de.maicAe 2001, r a Le[ Complementar n°101, de 04de maio de 2000, na Lei n°

na Portaria MTur n° 3, de 26 de agosto de 2003, bemcomo no contrato de Prestaçëa s Gntre o. e a Caixa Econômir a Federal e demais normas queregulam a espècle, as quais os pgrti¢7pes, desde 16; de sujeitam,.na forma a àoguir ajt stada:

I
- CONTSATANTS - A União, por,intermédio.40MJ çAa Turlsroo, representat o pela- Cain Econômica Fe¢eral,mstituiçáo findiceta sot> p-forma de eniprésÀ¢úbíffg ¢ personaggg.de Jurft (04 ¢p d(relto privado, cyfadit.poloDegrejo-kpp'759.de t24e pgesto de-.1989[a no reto'n*46,303,da O de faarço.dy 1976, rggido,pelo

. Estatuto aprovgßo pelo Decreto n*5.058.de 20 'de 200 com sedd og Setor I-anc(brjö Sul, Quadra 04;Lote 3/4,Brashio-OF, (sprita na CNPJ-MF soa p n* 00.36 05/0004•Q4s.no qualidade de igenta Öperador, rios termos dosmstrumentos supracitados,.neste.ato lepresariisda pga.JSh!AEL 80AVE.ÑTURA' NE°
O, RG'n* 030593069.9 S.SPIBA.CPF n° 404 830.29542, roeidente-e-dkicillado à ffue dos Vereadores. Condom/nl> Vivendps do Atlantico, m¾a 84Lauro de F¢elfas - Bania, conforme prCoufoÇëo lavrada em notas do 2 * oßelo'de notas e.protestos, no livro 2355 fia172, em 04/11/2004 e substabstecimento favra'do em notas do 2 * oficio de note3 e protestos no livro 2355, em04|t i/2004. dor avante e denominade s mplesmente CONTRATANTE.

!! - CONTRATADO - MUNiCIPIO DE LAJRO DEJREITAS, insento no GNPJ-MF sob r n° 13.927 819 / 0001 - 40, nesteato representado pela respective, prefeita, Sra, Moedia (sabel assos Grpétacho, portador do RG n* 0094321832SSP/BA e CPF n° 133.399.825-29, ¶gs)4ente.e dorni.dillado'A.tua.Prale 4e Ondina CO A3 Lote 47 Vilas do Atlântico,Lauro de mettee, doravente denominadcialmplesmettielCONTRitTADO.
.

-

AUsutA PRIMEIRA - DO GBíETO

1 - O presente Contrato de Repasse terr porfinalidstles tnansfet.encia de re¢utsos financeiros da União para reforma eampliação do Mercado Municipal etapp Gi no Munleipio de Louro de Freilas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO 3E TRABALHO

2 O detalhamento dos obje:lvos, me:as e etapas'de exequçao com os respectlyos .cronogramas, devidamentejustificadps, para o periodo de vigen¢le.:$eate Conitato'de Rappses gottstam do Piano de Trabalho e dos respectivosPro otos Téducos, anexos ao Frocos#o soime idéntli1pado, gue paksa a fazer parte integrapte deste instrumento,odependentemente de transcriçãs.

2 1 - A CONTRATANTE por meld c.este Cortiratti je Repasse Darmile. Como condição suspeosive, que oCONTRATADO possa apresentar no prgto- de -120 (cento~e yinte dlas) da assinatura do presante InstrumerdoContratual, para análise e aprovaçëc, a documentaç$o de títularidedádas áreas e do projeto técnico de engenharia.
- 2 2 - O CONTRATADO, desde (4 e ppr este Contrato de Aepasse, reconhece e dá sua anuência, que o nãocomprimento da(s) exigencla(s), no prazo acima estipulado, implicard,a reacis4o de pleno ditelto do presente ¢Qntrato,independentemente de notificaçào.
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CLAUSULA TERCefRA - DAS osRIGAçõEs
3 - Como fortna métue de coqpetaggo no execu 8 do objeto preWsto na Cidusula Primelta, ago obrigaç40s das partes:

3.1 - DA CONTRATANTE
a) manter o acompanhamento da 'exequção do em räendirpento, bem como atestar ca aquisiçëo dos -bens peloCONTRATAOC, constantes do objeto.preWatóÄo Planp.deTrabálho.Ïntegrante deste Contrato de Repassp;b) transferir ao CQNTRATADO og recutsús filianc os, na fom)a do cronograrna de e>tecução financeira aprovado,

observalido o disposto na Cibusula Sexta deste'Contrato de Reppsse e a disponibilldade financeira do Ministèrlo do
. Turismo,

c) anatisar es eventuais solicitaçð6s de reformulageo dd Riano de Trabalho feitas pelo CONTRATADŒ sybmetendp,as,.guindo for o caso ao .Ministório dá,Turiomp;
4) puolicat go Ofårio Oficial· Aa t)nião o 4×tratp deste Coptrate- de Repasse e de suas- allerações, dentro do prazoestabelecido pelas normas em vigor;
e) receber jànalisar as prestaçðàs de.contawncaminhadas.pelo CONTRATAO.O.
3.2 - DO CONTRATADO
0 executar os trabalhos necessários à consecuçëo do.oblato,.a que stude este Contrato de Repasse, observandocolènos de qual dade légnica, os prazqs e og dyglos previglos;

t>} Per consignado no Orçamento do corrente exerciclo ou, ein prèvla lel que autorize swa inclusdo, os subprojetos ou
subalmdades decortantes deste Contieto de Repasse e,,no caso de Investin>egto que extrapole o exercicio,consignarno Plano Plurianual os rBCutBOO>pora.atender As despasas em exerelcios futuros que, snualmente
constarão do Orçamento, po.ziendo o CONÌRATADO ser argüldo pelos Órgãos de controle Intemo e extemo pelaeventual inobservancia ao prqcel(9contido nestaletra; .

c) manter,,em Ag¢ncia da CAIXA..conta bancida figulada iiConttatode Regiasse;
d) aprosyntar- i CONTRATANTE refetódos de geýúêão- fisicÑAnoncpire relativos a gate Contrato de Repasse, bemcomo da integraf raçáo da contrgpartida,em pyrigdici¢adó epmppuyer com o cronogramade execução e.stebelecido;e) pretter contes dos recursos tranífericlos, pelo do4p.Tùt(smo junto à CONTRATANTE, inclusive de.eventualerendimentosprovenienteada; aplic.«çðos fina Je.gig ente auto(Itadas;

.f) , propiòlar, no local ¢a e×gpgaa das o a, gelo e 94 porldiçðea necessários para que aCONTRA TANTE possg re4'ixprinspççðef b,emcorpo os.htgiorde controle ç¿ctemo;
g) compat!$1]izar o ot)]eW d.este Contrato de-Recásse' com normas e procedimentos de pressivação ambientalmunic¢al..estadual ou fede¶al; cdoforme o caso;
n) reatitúar, obdorvado o dispostp-na-CMµsula Olipva, pggfdg.do recursos finpoceiroanaoutfilzados;
i) observãr o'disposto na Lei.n?$$$6,de 2f de JunÍnrde 1943; 4 agawaltgreeð«s, e na IN STN 01, de 15 de janeiro de1997 para e contratação de emprospa para a exedução de objoto deste Contrato de Repasse;
;) obse<var ps condições para.recealmento de recursoa da União e para Inscrição em restoa. a pagar, relatwemente aosrecurgos contratadou a Utula de confrapartide, estabelecidas na Lei Complementar n 101, de 4.5.2000;k) tomar outras providencias neCoopérfas à boa execução dp objeto deste Contrato de Repasse.' divulgar, em Qualquer açáo promocional relacionada ao objeto alou.objetivo do Contrato, o nome do Programs, aorigem do recurso, o valor de financiamento eo nome4o;CONT.RATANTEe.do-Gester do Þrograma, como entespanicipptites, obrigando-se o GONTRATADQ a comunloar Agpressamánto à CAIXA a data, forma e-lacal ondeocorrerá y pção promocional, com anteced6ncia minima de 72 (setenta e duas) horgs sob pena de s4;pensão daliberação dos recursos financeiros.

,

m) notificar os partidos politicos; sindicatos de traf>alhadores e.entidades emptaAadals,'com sede nò Município, .daliberaçáo dos recursos, no,prágodedpla ¢0; ú)sWoontad'oir dg data de recebimentos4ogrecursos,
n) instalar placa de inauguração quando da coactuido dactira; conforme padrão fornecido pelo CONTRATANTE.

CLÀUSULA QUARTA•00 VALDR

4 · A CONTRATANTE transferirá ao- CONTRATADO; de acordo com o cronograma de execução financeira e com oplano depoltoaàão constantes do. Plano de Trabalho Sté o valor de R$ 300.000.00 (trezentos mil resis).

4.1 - A tuoto de contrapartida, o CONTRATADO godar¾a est; Contrata de Repasse, då acordo com o cronograma deexecuçáp financeva, a valor de R$ 15.000,00 (quinke túlt realaþ

4 2 - Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Renasse,figurardo no Orçamento do CONTRATADO, obodecendo ao gesdobrgmento por fontes, de recursos e elementos dedespesa

4 3 - Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto deste Contrato toråo seu aporte sobresponsabilidade excluseva do CONTRATADO.
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4 4 - A movimentaçåc financeira, inclusive da contrpÑrtids'financeira, deve ser efetuada;obrigatoriamente, na contavinctfada a este Contrato de Repasse.

CLÁUSlJLA OUf NTA - DA AUTORIZAÇÃOPARINICIO:,CAÑÓŠRÀSISERVlÇOS -

S O CONTRATADO. por meio desta instrumentp, planllåela sedexpresea-concordancia'.gm aguardar a autorizaç&oesenta da CONTRATANTE para o inicio¾a obraa'e/ou.seglêos objeto.deste Contrato de'Repasse,
5.1 - A autonzação mencionada ocima ocorrerà apóga alizaçëd do prócesso de análISO úÒS-Contratual.
5.2 - Eventuars obras e/ou serviços executados:antes (h:putorização da CONTRATANTE não.serão objeto, de medição -com vistas è fíberação de recursos até a emissäe da eviòrizagidoacliná.dfoposta,

CLÂUSULA SEÃTA -DA LIBERÀýÂÒ E'DNAUfbR $$ A00Xonsinacúñaós
libersetà dós reowsoa finariçetros spr* talisoglietekente A coãÊbanchrlaVlaculada e este Contrato.de Repasse,too bloquelo, e;ocorrerà apda sv4 puÞJItação'no Didria Ofig daß,)ttle c.µmpridag as eggencias çxplicitades naCláugula Seguïida e a36s autorliaçëo parg iniclö giobrea gos apont&.na-CfhodplaQuinta, respeitando adisponibilidade fmanceira do Gestor do Programq e,ateri¢Ídas og exigências dadastrais vigentes.

6 i - A autod28Ção de saque dog .tecussos cre¢ltadog na panta-viþouladar será felte em parcelas, de acordo.com ocronograma OsicodinanceiFo. após teglada, pela.ÇONTVÌANTF,,,a.exqcygdaf[gica e a comprovação do sporte-dacontrapartida da-etapa correspondente e após a compovaçàolleaticgire'da etana anteriorpajo CONTRATADO.
fi,2 · O saque da última parcela ficará cqndiplonado ao ,atè¼ië, gets CONTRATANTE, ,da execuçào total -doempreendimento objeto deste Contrato de Repasse. bem-como..& ¢omprovação, pelo CONTRATADO: da integralaphcação do valor relativo à contrapartjda exigivel.

CLAUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFJCÁÇÃO ORÇÃMEWÅRIÑÙÙJANCEÏRAibOSRECUÄSOS
7 - As despesas com a execução deale Contrato de Reppsee:corretko à obtita de recursos stocados nos respectivosorçamentos dos participes para o exercicio de 200!!.

7.1 · As desDesas da CONTRATANTE corroråo à copia de reogrgos alpeados no otçamqµto do Gestor, UnidadeGostora SA0007, G,estão 0001 - Tesourd, na(s) Eonté(s¶cte Re¢uysos 100' com emissão dg -empenho(g) pela ÇaixaEconômica.Fe¢eral no seguinte progrania: -

O
^ ograma de Trabalhe: 23895116ôQ564'

XS 300.000:00-(tretantos mil reals). 444051. Note de-Empenho V2OQSNECOQ931,emitida em -14 /12 / 2005,
7 2 - A.dèspha o CONTRATADO corr-a.execuçãod48te Coilta þe R.epgáse, a título de opntrapartido, egnpré àconto de recursos alocados no seg orçaniettto.

CLAUSULA ÒlTAVA· DA EXECUÇÂO FINANCEIRA

B i A ovecução financeiro deste contrato de Repasse deverg elender es condiçoes estabelecidas oesta Cláusula.
8 1 A programação e a execuçào deverão ser realizadas em separado, de acordo com a naturey e a fgnie, se for ocaso

8 2 - Os recursos transfendos pela COWTRATANTE não po:1ereç3erotilizadospara o pagamento de desppgas refalivasa periodo anlerlor ou posterior à viges.icia deste Contreto.deLRepa.aso.

8.3 - Os recursos transferidos pela OONTRATANTE não poderão-ser utilizadoe «m finalidade diversa da eptabotecidaneste instrutnento

8 4 - Os recursos transfondos pela CONTRATANÝE dev4tåg sgr moylmpntados, única e e×4tusivamente, na CaixaEconomica Federal. Agéncia 0*2022, om conta bancária de n*008.ÉA,f014•0, vincula(la a este Contrato de Repasse.
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B 4 1 - Os recursos transferidos, eAquanto não utilizados,.serão aplicados em cademeta de'poupança se 0-pra14 -pTevisto para sua utilização for igogi ou superior A·um m6ssou em'fundode aplicaêao financelrade curto·prato ou
operação de metcadeabei\o\as\teadaemütubt da dhda p6b\ien ieòeral, quando a sua blilizaçðo estiver prevista paraprazo menor que um m6s.

8.4.1
1

- Fica-a CpNTRATANTEautorizads a pigmpyar-as.aplicagôes dos.recursos cr.editados na conta bancáliavmeulada a gate Con'rato d9 Repasse nas hipóteses e segund60tmodalidpdesdeapitpaçðoprovistaenesta-Gláusula.

SA.2 - As receitas financeiras aúfeWdas ny fougé dgetpietrF40tãodomputadaß & crè¢íto'tjesta.Contratode Repasse,podendo ser ageadas dentro darvigènglacontrafuafn‡consgeuggelgrppÌí çie de sati objeto a devendo constar dedémonstrátivVosý,ecifico que integrard a prestaçãQ da(bntar;Iv4dadaa-stWutillgação como contrapartida.
8.4.2 1

- Na ocorrencia de rendirnentos negâtivos tig-apligação fingnee(sa que comprontotarn a execução 40 objetocontratual, fica o COATAATADO obrigado ao aporteladiç\onal-de contrapartida.

8.5 · Eventuais saldos financende verificados quando de conclugAo, denúncJa, rescisão ou extmeão doContrato de Repasse, in¢lusive os provenientoa,dge feceitas obtidas em aplicaçðeg financeiras reellredas.apse concitraçâo bancária de conta vinculada a aate instrumento,. ¢everão .sar rettituidos à UNIÃOO MDERAL no pra2o improrrogåvet de 30 (trinta) las do evento, tie.forma ladicada pela CAIXA na épo.ca daytituiçâo

8:5.1 - Oevereo ser restituídos, aindp, todos os valb_rea tranpferidos, aprescidos de juros leggig ,e 414Alizadosonetariamente, a partir da data do recebimente; nayorme dt'legls.lação aplicevel aos débltse para-com a 6exandaNacional nos seguintes casos:
. .

.

a) quanddenão for executado o objald pagtuado nei¡tedogtrumento;
b) quando ager for apresentáda, nosprazo regl.itargenter.-g resphetiv(prestaç8o di contas parcial ou finsi;c) Quando os reçursos forem utilizados em firaalidadg.div.orsadiestabelecidaneste frastrumento;d) quand houver utilizaçëo dos valores resultantes cd spiljeçþeg financeiras em desagordo com o estabelecido noi1em 8.4.2.

8 5,2 - O CONTRATADO. nas hipóteses prevista.s nos toes§5 p 8.fia, sejó notificado para gyo, no premo máximo de30 (trin¡p) dipp acontar do recebimento da notificaçáo, teslltua os valores dos repasses.acrescidos dp Juros Jogais eatualizados monetariamente.

8, 5..3 .. Vencido o prazo previsto no item anterior som que o CO.NTAATADOpro.çada.g reátttu)çQo dos glores, fica aCONgATANIË autentada, caso haja recursos diAponivela na conta vinculada. A procedgr aos d lips.dos valoresrespéctivoséepiisá-los a Uniho.

8.5 4 No hipólese previata no item o 5,3 pão havuogo recursos suficien,te; para se procedera completa restitvi¢ão, aCONTRATANTEnotificarà o fato ao Ministério do Turis.mo, QUS.dellagterá, se for o caso, as providências necessárias
p blocuero das quotas do Fundo de Particlýaêëo a, que ae refere o artigo 159, da Constituição Federah na formaO crita no parágrafo único do artigo 160 da Constitulêno Federal, atée efetiva regularização da pendência. ·

8 5.5 Na hipótese de 080 ocorrer a restituiceo efetivo dos,rgoutsos..não onstanto as providêncres descritas no item8.5 4. a CONTRATANTE providenciard & Instauração imediata de Toèsdade-Contes Especial,

8. 6 - Os casos fortuitos ou de força maiergue:IrftpegprÇò99NTRATADO d4 preatèr contes.hõe rachtgon rembidos e-¿púcados-enaejatao a Juntada de <IOcumentos o tlAbstivah,-gestrom enttegúea.k CONTRATANT$,pat; análise ernanifestação do Ministério do Turismo.

CLAUSUL A t/ONA . DOS BENS REMÁÑESCÊÑTE AO TÉftMINO¾A VlÓÊÑCIA CONTRATUAL
9 Os bens patrimoniais remanescentes, adqviddos ou prq¢uzidos em decorrencia deste Contrato, de Repasse,previstos no Plano de Trabalho, quando da extinção des e Contrato, serão de propriedade do CONTRATADO.

CLAUSULA DÉCÍMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - Eo unistério do Turismo a autoridade normatizadora, -com competencia para coordenare definir as diretrizes do2Fr25ramacabendo à CCNTRATANTE o acompanhaniento savaliação constantes ng Plano de Trabalho.
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10.1 - Senipre que julgar,convernrente, o Ministèrto 49 Turlprno poderá promovervlaites in loco com o propðsito do
acompanhamemo e avaliação goe' resultados pãs,etividades desenvolvidas em razão deste Contrato de Repasse,
observadas as normas legals e regulamentales po'rtinentes 80 888unto.

10 2 - É prerrogativa da Unlea, por intertnèdlo do Ministério de Turismo e de CONTRATANTE.promover a fiscabração
fi.men-financeira dM atividades referentes e este Coritteto de Repasse, bem como, conservar, ern qualquer hip6tese, a
faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução da obralserviço, no caso de sua paratisaçãp ou de
fato raievante que venha a oCarrer.

10.2.1 , Obrige-so o CONTRATADO, nepte último caso, a restituir à Unl&o os valorop atualizados monetpflamente
correspondentes aos recursos liber.ndos e og ¢árcentus! da-contrepartida pactuada nap aplicada na consequção do
objeto deste Contreto, na forma ladicada pela CAIXARa #pooede resgtuigio,

CLÁUSULA DÉCIMAP.RIMEIRA , DOS DOCtfÑERTO.S (: OKCONTABILIZAÇÂO

11 - ODriga-se o CCNTRATADO a 'egi.strar, em sua,Contabilidade analitica, em conta especifica 40 grupo vinculado ao
tivo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANT4, tendo como contrapartida conla adequada no passivo

rinanceito, com subcontas identificando o Contrato de Repetse e a especificação da despesa, nos termos do att. 54,
parágrafo primeiro, do Decretc rd 93.872/86.

11 1
- As faturas, recibos, notas'tiscals e quetsquer cuttos doeurrlantos comprobatórios de despesas.sereo emitidos em

nome do CON.TRATADO, devlaamente'identifl:adoacpm-onúmero.clo Cpntrate de Repssse, e mantidos em arquivo,
em ordgm cronõlógica, no próprio local em gate.(gem captaþjgzados, A'.dispostêao des órgios de controle intemo e
extemo e pelo prazo de 05 (cloco) a ca. contadoada aprovação da prettpêãode corttas pela CONTRATANTE,

11 1.1 -,A CONTRATANTE poderá solicitar o encamidamentode cópias dos comproyantes de despasas, ou de outros
documerdos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLAUSULA DÉCIMA.SEGUNDA - ÒA PRESTAÇÃO DE.CONTAS FINAL

12 - A PrntacAo de contaa referenteao total dos tecursos de qite trata a Cláusula Quatta, deverá ser apresentade à
CONTRATANTE atè 60 (sessenta) dies.ap.ós o término da vigeocle do contrato.

12.1 -. Coris@túda irregolandade ocrina¢fmploncle a profoolgêão-dgPrgatação do.Contas final a que se refere o capvl
desta clúvsola, o CONTRATADO gerò notifi¢ac(o gem 4p(no prazo e .¶ð (trinta) glas, a corttar do, reepþimento da
notifi6aqió, àcrote 'as arovidênc.asdarasanar a irregkildade; ou cumprir a obrigação.

O 2.1 1 - Decorrido o.prazo da-natiffiaçðo som.que d.irregpigtjd di enha sido senada, ou cumpdda a obrigação, a
NTUATANTE pomunicord o fate, do imodietp, ao respectl.vy 6tggo responsável pelv.controle Interno, providenciando

unto ao órgão de contabilidade analitica a instaur‡gão da'Tomqda de Contas Especlef:

CLÀUSULA DÉCIMATERCEIRA - ÒO RÉEMBOLBODE DEggjfsAS>EXTRAoRbisANAs

13.- ,Correreo, às expensas do COÑTRATACO pa valores relauvosja dqspesas extraprdicárias incorridge pela
CONTRATANTE decorrentes de reangitise, por spileitaçãq4o GNTRATADQ.4eenquadramentode Plang delTrabalho
e de projetos dè engenharia e de trabalho social.fiip.déspeseçtosulîAnte,9 dévistoria dietappe de pbres njloprevistaa
origmalmente, bem como de publicação de extrato:no Diátlo-Cliclal-da União <jecettente de alterqção contratu.al-de
responsatiiffdade do CONTRATADO.

e

CLAUSULA DÉCtMA QUARTA- DA AUDITORTA

14 - Os serviços de auditoria seräg realizados peloa órgóos de controle Intemo e extemo da Unido, som elldir a
competencia dos órgãos de controle Interno e extemo do CONTRATADO, em conformidadecom o capítulo VI do
Decreto ¤© 93.872/86.

14 1 - É livre o acesso os servidores do Sistema de.Cal¶rpi - legg ao qual.estejs-subor¢inadaa CONTRATANTE,a
qualquor tempo, a todas os atoste fatos relaclorvidos.dilalá o K¢ftstamente com o instrumento ppctuado;quando em
missão de fiscalização ou auditoria.
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CtÅDSULA DÉCIMA QUfNTA- DA fDENTlfiCSÇ lŸA diiRÁSrà DÃB AÇðES.RacMOQlqNAls
16 - É obrigatória a identificação do en'iproepòÑnenio ont placa segundo modele fomecido pela OpNTRATANTE,durante o periodo de duração, da obra, devendo ser afv(pda no prazo de até. 15 (quinze) dias, contages a partir daautorizaÇão do CONTRATADO para o infolo dos trabghos, sob 'gens de suspenqào de liberaêso dos recurooe

,financevos

15 1 · Em qualquer ação promocional relacionada com,o oþjeto do presente Contrato ¢e Repass.e será obrigatoriamentedestacada a participaçao¢a CONTRATANTE,4òMin(4térjo ¢o Turismo, bem como o.objeto de:aplicação.des recursos,observäde o disposto no § 1* tio art.-37 da C9nstituiça Federal; sob pena de suspensão da Ilberação dps.recursosfinancóicos.

15 2.-Ogando da conclusão de obra devoid'oCÓ TRÀTADOInstefaélecá-deinaug4taçaoconigtmo modelo fomeeldopelo CONTRATANTE.

"
CLÅUSULA DÉCIMA SEXTA•DÆVIG&NÓlA
16 A vigência deste Contrato de Repasse Utilp ar•se•á. na data de sua assinatura, encerrando-se no die 04 da•Dezembro de 2006, possibilitada a sua pror-oga oine¢anto aprovação da.CONTRATANTEquando da ocorrêncle defoto supervenienta que impeça e consecução d'o

.

to no prazo acordado.

CLÁUSULÀ DÉCIMASÉTIMA DA ÑEkCISA A QË ÖlA
17 - O-pri(s tite contrato posferd.ser deounciadoÁprgualq0er)dàË ÞArtes.e rescindido a· qualguer jempp.,ficando ascontrptanted responsávelp gietas obriggêðas aesuþj¢ap naisuf WhAçlaccredjtando-se-lhes,iggakgente, of beneficiosadquindos no mesmo periodo..splicando, no guacáuber, asfNISTNIMÉ n•01/07 e ¢emale normae pettinentes & matéria.
17 1 - Conablui motivo para resglsão do preseÀtá Contrato o desdumprimento de gualquer das Cláusulas pectuadas,particularmente quando constatada pele CONTRATANT a. vtilização dos recursos em desacordo com o Plano deTrabalho

17 1 i - A rescisão do Contrato, rra forma acima p evists.e gem que tortham side os valores restituídos à União Federal,ensejará a instauração de Tornadode Cottias Esõecisi.

CLÁUSULA DIiCIMA OITAVA - OA ALTERAÇÃO

,3 - A.alteraçßo deste Contrato d epasse, rio ¢ag4a necasddade da ajustamento da sua programação de execuçãoMsica e finandeíra, inclusiv.e a altegç¢b dopprato:cteWigðllp(g serk jeita.ppr melg de Terma Aditiyo ou Catta Reversál eterà provocada pelo.CONTRATÁDO,mediantelagitesentaç#0 das respectivas justificativas, no praa;o minimé de 20(vinte) días que antecedem o thrrrino da sua vÏgândia, sende.necessária, para sua implementação, a concordância daCOMTRATANTË.

18 i - A eller4çõo da prazo de vigênciadeste Coritr4to de Repasse, em decorrencia de atraso na liberação dos recursospor responsabilidade do Ministétle do Turismo,.será prom¾Ida "dp oficio pela CONTRATANTE,Ilmitada ao periodo doatraso verifreedo, fazendo dispo imediato comunicado ad CONTRATADO.
18 2 - A afteraçào contratuarreferenteao valordo cópitt,ato aggleita por meio de'TerrpoAditivoi vm.dgda, eptrqtan.to, aalteraçilo para maiordos recursos ortundos da transfertricié ao OpNTilATAD tratgdos na CIggsufgQuarta; item 4.
18 3. G vidada a alteraçëo do objeto.previsto neste Contrato

CLÁUGULA OECIMA NONA - DOS-REGISTROS.DEOCOARÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES
19 - Os documentos instrutórios ou comproba(Ños,relativon igecú#40 dAste opntigta deverãqser aprestritadgagmoriginal ou em cópia autenticade

19.1 As comunicações de fatos ou ocorrôncias.teÍsilyss ao presente Contrato de Re gase.serão consideradas.comdregularmente feitas se entregues por carta protocoladaí telegrama, letex ou fax,
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19 2 As correspondênclat dirigidas ‡o CONTÁgTADO davgrio egt ont¢egues no seguinte endetego: Praga JoSoThingo dos Santes, sin Centro Lause de FreitarCS 42.700.000.

19.3 - As conospondéncias didgMarkCONTMTMTE4eyergo ser gntreguerne seguinta endereço:CaixtEconómicaFederal. Esedg6rio de Neg4elos: Avenida.Sátesdaisptembre, 955 3*Atider Merc448alvador Bahia. ·

Cl.ÂUSULAVIGESIMA.190FORO

20 • Para grimit as con0tfos decottentaa,¢Asite ont(sto de figpasse fica eleito o foro da Justiça Federal, SeçãoJudicióne do Estado da ßshsagegynúncia.4 '
de gigggy ou,tt0, pormais privliggja¢o,quesq>:E, posesprom adelm justoa e pepþadog, om,03 (tids) vlas de^tguarteor, aja presepen de duastestemunhas, que assingm, pargql¡e.84tta seu legale, em Jefroe forg dgle,

g - .

8 de'Dezembt
, de 2005

Assinatura de con te
. Assin ura de contratade .Nome ISMAEL VEN NETO Nome MGEM 'ISABEL P SS 8 GRAMAckf0CPF' 404.830 5-? CPR: 3.399 20-20

Teateniunhas

M rA.T
Nome Nome*
CPF:

O
,A

'.

7
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Termo Aditivo

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 0185168-
14/2005/MTURICAIXA, QUE ENTRE SI
FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO
TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICÍPIODE LAURO DE FREITAS, NA
FORMA ABAIXO:

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente
Ministério do Turismo, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 05.457.283/0002-08, representada
pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa
pùblica, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n°

759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970. regendo-se pelo
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o
Decreto na 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul,
Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00,360.305/0001-04, e
MUNICÍPIODE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ sob o n° 13.927.819/0001-40, na
qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 0185168-
14/2005/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o
presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo a alteração do item n° 16 da Cláusula
DÉCIMA SEXTA do Contrato de Repasse n° 0185168-14/2005/MTURICAIXA, de
28/12/2005, realizado segundo os termos do Programa Turismo no Brasil do Ministério do
Turismo, que passa(m) a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatura,
encerrando-se no dia 30/06/2020, possibilitada a sua prorrogação, mediante aprovação
da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a
consecução do objeto no prazo acordado."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato
de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntosproduzam um só efeito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamaçôes, sugestôes e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Termo Aditivo

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do
prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais,
em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do
original.

Salvador
,

13 de Dezembro de 2019
Local/data

O - i

Assinatura, sob carimbo, do Assina ra do CONTR TADO
CONTRATANTE
Nome: MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA Nome. þIOEMA IS BEL PASSOS
BAPTlŠTA GRAM HO
CPF:159.217.195-87 CPF:133.399.825-20

Testemunhas

Nome: Nome:
CPF: CPF:

O

2

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaç6es, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.016 v025 micro



CAIXA

CONTRATO DE REPASSE N*768859/2011IMINISTÈRIO 00 TURISMO I CAIXA

GONTRATODE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO

REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. OBJETIVANDO A

EXECUÇAODO PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO GRAsit

Processo n°2647.0375333-40/2011

Por este Instrumento particular, as partes adfante nominadas e quellitcadas, tom, entre si, justo e acordado o Gomrato

de Repasse de recursos orçamentários, em conformidade com as disposiçðes contidas no Decreto 93.872, de 23 de

dezembro de 1986, Decreto if 6.170, de 26 de julho de 2007, e suas alteragóos, na Portarla interministe<ial

MPOGIMFIGGUn 127, de 29 de maio de 2008, e suas elleraçðes, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

afteraçðes, na Instrução Normativa $TNiMF n*01, de 17 de outubro de 2005, e suas atterações, na Lei Complementar

n 101, de 04 de malo de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, nas diretrizes operacionais

O estabelecidas pelo Minist6tlo para o exerciclo, bem como no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o

MIIMIIIIMIMMERIBna Caixa Econômice Fedeml e demala normas que regutem a espécie, as cosis os contratanter

desde jà, se sujeitam, na forma a seguir alustada:

I
- CONTRATANTE - A União, por intermédio do Mlnistério do Turlemo, representado pela Caixa Económica Feder.

Instituição financeira sob a forma de empresa púbilca, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada oeie

Decreto-Lei n*759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto n*06.303, de 6 de marÇO de 1970, regida pelo

Estatuto aprovado pelo Decreto n* 6.473, de 5 de junho de 2008, com sede no Setor Bancèrio Sul, Quadra 04. Lote 3M,

Brasfila-DF, irscrita no CNPJAIF sob o n* 00.360.30510001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos

instrutnentos supracitados, neste ato representada por P a

CPF n*312.983.625.04. residente e domicillado em Salvador/Ba . conforme orocuracão lavrada em notas do2° offdo 00

Notas a Pmfasto de Arnallia . no livm 2729 fla 108 a 100 am 17/06/7000. doravantA e denominada simplesmente

CONTRATANTE.

II - CONTRATADO- Municipio de M, inscrito no CNPJ-MF sob on 13..927.819/0001-40, nest ato

representado pela respectiva Sra, ,
portador do RG n• r e

CPF na 133.399.826-20. residente e domieltinda no Parque dos Coqueiros, s/n, Q3/Li4. Portão, em Lauro de Frem.
Bahia, doravente denominado s mplesmente CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 06JETO

1 - O preserte Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União paa a

execução de -, no Município de ,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 · O detalhamento dos otjelivos, metas e etapas de execuçôo com os respectivos cronogramas, deviaamente

justificados, para o pedodo de vig6ncia deste Contrato de Repasse, constam do Piano de Trabalho aprovado no

SICONV e dos respectivos Projetos T4•:nicos, estes anexos ao Processo acimo identincedo, que passam a fazer pode

integrante deste Instrumento, independentemente de transetição.

2.1 - A eilchela deste Contrat0 de Repasse está condicionada é apresentação pelo CONTRATADO da documentaçäo

abaixo especificada, no prazo de 150 (conto e cinq0enta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e à

análise favorável pela CONTRATANTE. que deverà ocorrer em até 30 (trinte) dias da entrega da documentaçäc pelo

CONTRATADO:Documentost6cnicos de engenharla, da titularidade e regularidade da área de intervenção e da

IIconça ambiental prévia,

2.2 - O CONTRATADO. desde já e por este Contrato de Repasse, reconhece e då sua anuencia, que o não

cumprimento da(s) exigêncla(s), no prazo acima estipulado, ou a não aprovaçëo de proposta pela CONTRATANTE,

implicará a rescisåo de pleno tireito do presente contrato, independentemente de nollficação.

CLÁUSULATERCEIRA - DAS OBRIGAÇðES

3· Como forma mútua de coopereçao na execuçðo do objeto provisto no Cisusula Primeira. São obricações das paen

33 - DA CONTRATANTO
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