
CAIXA
a) manter o acompanhamento da execução fisico-financeira do empreendimento, bom como atestar a aquislção dos

bons pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho Integrante deste Contrato de

Repassa, utilizandome para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execuçao financeira aprovado,

obeefvando o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato de Repasso e a disponibilidade financeira do Ministério do

Turismo:
c) analiser se eventuale solleitaçðea de reformulagio do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-

as. quando foro caso ao Ministério do Turismo;
d) publicar no Diário Oficial da União o extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterações, denlro de proa

estabelecido pelas normas em vigor;
e} fomecer, quando requisitadas pelos ðrgãos de controle extemo e nos limites de sua compet6ncia especifica,

informaçðes relativas a este contrato de repasse Independente de autorização judicial;
f) receber e analisar as prestaçðes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO,

O 2 • DO CONTRATADO
a) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando

critèrios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Orgamento do corrente exerciclo ou, em prévia 101 QUG 00torite sua incluseo, os suboroistos ou

subadvidades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de Investimento que extrapoio o oxercicio,

consignar no Piano Plurianual os recursos para atender as despesas em exercícios futuros que, anualmeñie

constario do Orçamento, podendo o CONTRATADOser arguido pelos Òrgãos de controle intemo e extemo peb

eventual lnobservåncia ao precelto contido nests letre;
c) manter, em Agencia da CAIXA, conta bancitta yinculada ao Contrato de Repasse;
d) apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico.financeira relativos a este Contrato de Repasse, bem

como da integralizaçðo da contrapartida em portodicidade compativel com o cronograma de execução estabelecido,

e) prestar contas dos recursos transforldos pelo Ministério do Turismo junto à CONTRATANTE. Inclusive de eventuais

rendimentos provenientes das aplicaçðee Ananceiras legalmente autodzadas:
f) propiciar, no local de execuçëo des obras/serviços, os melos e as condiçöss necessários pare eve a

CONTRATANTE possa reallrar inspaçðes perlódlose, bem como os órgãos de controle extemo;

g) compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservaçào ambiorital

municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
b) restituir, observado o disposto na Cláusula Oltava, o saldo dos recursos financelf06 nŠO DilliZBdOS;

I) atestar, por melo do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, a regularidade das emposas

e/ou profiselonale participantes do processo de lleltaego, em especial ao Impedimento daquelas em contralar com o

Poder Púbilco, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n*816, de 15.03.2010;

j) observar o disposto na Lel n* 8666, de 21 de junho de 1993 e suas afterações, na Lei n*10.520/02, no Decreto

n 5.504/05 e na IN STN 01, de 15 de Janeiro de 1997 para e contratação de empresas para a execução do objeto

deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de IIcitaêio Progão para os casos de contratacao de

bans e serviços comuns, obedecendo o disposto nos incleos I a V do art. 1* da Portaria Interministerial (Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestao e Ministério da Fazenda) n* 217, de 31.07.06, a qual o contratado decis<a

conhecer seu inteiro conteúdo, bem como apresentar à CONTRATANTEdeclaração de advogado não participante

do processo de licitagoo acerca do atendimento ao disposto nos Lets citadas em especial à Lei 8.866/03 e suas

alteraçoes, inctustvo quanto à forma de publicaê8o;
k) insedr, quando da celebração de contratos com tercelms para execução do contrato de repasse, cláusuia que

obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públiese cercedeer o

contratantes, bem como dos órgsos de controle Intemo e externo, a seus documentos e registros contábois;

I) observar as condiçðes para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pager, relativamente uus

recursos contratados e tituto de contrapartida, estabelecidas na Lel Complementar n° 101, de 4.5,2000;

m) adotar o disposto nas Lols 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004.

relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia fisica ou com mobilidade

reduzida;
a) divulgar, em qualquer ação promocional relacionsde ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome do Programa, a

origem do recurso, o valor do financiamento eo nome do COhfTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes

participantes, obrigando·se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde

ocorrerá a açðo promoclonal, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) noras, sob pena de suspensão de

liberação dos recursos ñnanceiros;
c) notificar os partidos pollucos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municipio, na

Ilberação dos recursos, no prazo de dois dias Otels, contados da data de recebimentos dos recursos;

p) Instalar placa de inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fomecido pelo CONTRATANTE.

q) registrar as Informações solicitadas na Porterla Interminfeterial MPOG/MF/CGU n° 127. de 29.05.2008, o suas

alteraçðes no Sistema de Gestao de conventoe o contratos de Repasse - sicoNv, à medida de sua

implementação;
f) comprometer-se a retar pelo correto apovellamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de

Repasse, bem como promover adequadamente sua manutenção;

8) tomar outres providencias necessédas à boa execução do objeto deste Contrato de Repasse.
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CAIXA

CLÁUSUI.A 00ARTA -90 VAI.OR

4 - A CONTRATANTE transferirá ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execução Snanceire o com o

plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho, at6 o valor de R$
setecentos e cinouenta resis).

4.1 - A título de contrapartida, o CONTRATADO aloopii a este Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de

execução financeira, o valor de R$ 21.195.65 (vinte e um mil. Cento e novente e cinco reais e sessenta e cinco

centavos),

4.2 - Os recursos transferidos pela União e ce recursos do CONTRATADO destinados a este Comrato de Repasse

figurarão no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de

deepeaa,

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessèrlos à consecução do objeto deste Contrato terão seu aporte sob

responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

.4 · A Imentação financeira, inclusive de contraportida financeira, deve ser efetuada, obri0atoriamente, na cone;

vinculada a este Contrato de Repasse.

CLAUSUI.A QUINTA - DA AUTORIZAÇAOPARA lAlICIO DAS OBRASISERVlÇOS

5 • O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordencia em aguardar a aulcrizaçåo

escrita da CONTRATANTEpara o Iníclo das obras e/ou servlços objeto deste Contrato de Repasse.
5.1 - A autorização mencionada acima ocorrerà apðs a finallração do processo de análise pðs-contratual.

5.2 - Eventuals obras e/ou servlêos executados antes da autorizaêão da CONTRATANTE não serão objeto de mediçúo

com vistas à Ilberaç80 de recursos até a emissão da autorização acime disposta.

CLAUSULA SEXTA. DA LIBERAÇAO E DA AUTORI7.AÇAODE SAQUE DOS REGURsos

6 - A liberaçðo dos recursos financeiros serà feita diestamente em conta bancáris vinculada a este Contrato de Repasse,

sob bloqueio, apða sua publicaçio no Ofédo Oflefal de União, cumpridas es exigôncias explicitadas na Cláusula

Segunda, respeltando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais

vigentes.

6.1 - A sutorizaçao de seque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo
com o cronograma físico-financeiro aprovado, apða a autorização para inleio dos serviços disposta na

Cláusula Quinta, depois de atestada, pela CONTRATANTE.a execução física e a comprovação do aporte
da contrapartida financeira da etapa correspondentee posteriormente a comprovação financeira da etapa
anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A critório da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob o regime de execução din.:a

a IIberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá ser antecipada na forma do cronograma do desemboiso

aprovado, licando a liberação da segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à aprovação pela

COffRATANTEda comprovação da aplicaêão dos.recursos da última parcela liberada.

6.2 - O saque da última parcela ficará condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execução totat do

empreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como e comprovagoo, pelO CONTRATADO, da integrel

aplicação do valor relativo à contrapartida exigivet

CL.AusutA SÉTIMA- DA Ct.ASSIFICACÃO ORÇAMENTÀRIAE FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execução deste Contrato de Repasse correrão conta de recursos alocados nos respectivos

orçamentos dos contratantes pa<a o exetelcio de 2û11.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrão à conta de recursos elocados no orçamento do Gestor. Unidade

Gestora 540007, Gestio 0001 - Tesouro, na(s) Fonte(s) de Recursos 1.QQ, com emissâo de empenho(s) pela Caixa

Economica Federal no seguinto programa:

a) Programa de Trabalho (funcional)¾
RS 243.750.03 (duzentos e auarenta e tres mlL selecentos e cinouenta realAL (444041). Nota de Emoenho n

27,
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CÆXA
7.2 - A eficácla do presente Contrato de Repasse está condicionada à validade do(s) empenho(s) acima citado(s), que

é determinada por Instrumento legal, findo o qual, som a total IIberação dos recursos, este Contrato fica

automaticamente extinto.

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelémento de Restos a Pagar, o quantitativo

físico-financeiro poderá ser reduzido até a etape do objeto contratado que sprosente funcionsildade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execugio desto Contrato de Repasse, a título de contrapartida, correre o

conta de recursos alocados no seu orçamento.

Ct.ÁUSUI.A OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8 - A execução financeira deste Contrato de Repasse deverá atender às condiêðos.estabelecidas nesta Cláusula.

8,1 - A programaç$o es execueso dever&o ser realizadas em soperado, de acordo com a natureza e a fonte, se o

osso,

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fomecedores e

prestadores de serviços,

8.2.1 - Excepcionalmente, poderà ser realizado uma única vez no decorrer da vigência deste Contrato de Repasse

pagamento a pessoa fisica que não possua conta baneirla, desde que permitida a identíficação do beneliciário pela

CONTRATANTE,e observado o limite de RS600,00 (oftocentos reais) por fomecedor ou prestador de serviços.

8.2.2 - Nos casos de execução de agoes por tagime de administração ditata, entendouse por fornecedores e

prestadores de serviços o CONTRATADO.

8.3- Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADOIncluirá no SICONV as seguintes informaçòes:

I
- a destinação do recurso;

11 - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso;
18 - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV · s meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V • a comprovaçëo do recebimento definitivo do objeto do contrato, medíante inclusðo no Sistema das notas fiscaîs ou

documentos contábels.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nðo poderão ser utilizados para despesas efetuadas em periodo

anterior ou posterior å vigðncia deste Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas postertormente desde

que comprovadamente realizadas na vig6ncia deste contrato de Reposse o se exproecomente autorizado pda Gestor

do Programa.

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTEnão poderão ser utilizados em finalidade diversa da estabelee:ca

neste Instrumento.

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverso ser movimentados, única e exclusivamente, na caixa

Económica Federal, Ag6ncle n*29,21.em conta bancária de n 000.00647053-4.vinculada a este Contrato de Repassa.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão apilcedos em caderneta de poupança se o prazo

previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicaçåo financeira de curto prazo ou

operação de mercado aberto lastreada em títulos de divida.pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para

prazo menor que um mês.

8.6.1.1 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicaçðes dos recursos creditados na conta ocn r ;

vinculada a este Contrato de Repasse nas Mpóteses e segundo as modalidades de aplicação previstas nesta CMua

8.6.2 - As receitas financelms auferidas na forma deste item serão computadas a crédito deste Contrato de Repasse,

podendo ser aplicadas dentro da vigencia contratual na consecução de seu objeto e devendo constar de demonstrativo

especifico que integrará a prestação de contas, vededa a sua utilizaçao como controportide.

8.6.2.1 - Na ocorrência de rendimentos negativos na aplicaça0 financeira que comprometam a execução do objeto

contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuals saldos Snanceiros vedlicados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinçëo do Contrato de

Repasse, inclusive os pmvenientes des receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, após conciliação bancór a

da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser reatituídos à UNIAO FEDERAL no prazo improrrogável de 30 (trinta)
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CMXA
dias do evento, na forma indicada pela GAIXA na época da restituleão, sob pena da Imediata Instauraçào de Tomada de

Contas Especial do responsável.

8,7.1 - A devolução prevista no item 8.7 acima será realizada observando-se a poporcionalidade dos recursos

transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da época em que forem aportados.

0.7.2 - Deverão ser restituídos, afnde, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legâls e atualizauos

monetariamente, a partir da data do recebimento, ne forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda

Naclonal, nos seguintes casos:
a) quando nao for executado o objeto pactuado neste Instrumento;

b) quando não for apresentada, no prazo regulemontar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;

c) quando os recursos forem utilizados em IInalldade diversa de estabelecida neste Instrumento;

d) quando houver utilização dos valores resultantes de apffoaçðes financeltas em desacordo com o estabelecido oc item

8,0:2;
e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do termo celebrado ou da

Portarle Interministerla! MPOGIMFICGU n* 127, de 29.05,2008, e suas afteraçôes.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas nos itens 8.7, 8.7.1 e 8.7.2, será notificado para que, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificaç80, restitue os valores dos repasses acrescidos de juros

legais e atualizados monetattamente.

8.7.4 - Vencido e prazo previsto no item enterior som que o CONTRATADO proceda a restituição dos valores. fice a

CONTRATANTEautorizada, caso haja recursos disponíveis na conta Vinculada, a proceder aos débitos dos valores

respectivos e repassá-los 6 UniBo.

8.7.5 - Na hipótese prevista no item 8.7.4 nio havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituição.

dovetà ser instaurada e imediata Tomada de Contes Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de força maior que Impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e

aplicados eneolarão a juntado de documentos e justificailvas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análiso e

manifestaçáo do Gestor do Programa.

Ct.AUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTESAO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou poduzidos em decorr6ncia desta Contrato de Repasse

provistos no Plano de Trabalho, qusndo da extinção deste Gontrato, serão de propriedade do CONTRATADO

C1.AUSULA DÉC1MA . DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Ministério do Turismo a autoridade normatizadora, com competôncia para coordenar e defin¡r as diretrizes do

Programs. cobendo à CONTRATANTE o acompanhamento e evallaÇAO das açðes constantes no Pfano de Trabalno.

10.1 · Sempre que julgar conveniente, o Ministério do Turismo poderá promover visitBG In loco com o propósito do

acompanhamento e availação dos resultados das atMdades desenvoMdas em razðo deste Contrato de Repasse,

obsorvadas as normas legels e roOulamentares pertinentes 80 assunto.

10.2 - É pretrogativa da União, por intennédio do Ministério do Turismo e da CONTRATANTE, promover a fiscamga:

fisafinanceira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipóteer a

faculdede de assumir ou transferir e responsabilidade da execuçã0 da obralserviço, no caso de sua paralisação ou de

fato relevante que venha a ocorrer.

CLAUSULA DÉCIMA PR1MEIRA- DOS DOCUMENTOS E DA CONTABit.IZAÇÃO

11•Obriga•se o CONTRATADO a regigtrar, em sua contablIldade anafflica, em conta especmca do grupo vinceaoo ao

ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo

financeirO. COM $Ubcontse Identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do art. M

parágrafo primeiro, do Decreto n*93.872/86.

11.1 · As faturas, recibos, notes fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serðo emitidos em

nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa eo número do Contrato de Repasse, e

mantidos em arquivo, em ordem cronológica, rio próprio local em que foram contaolltzados, à disposiçao dos o eac-

controle Intemo e extemo e pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovaçâo da prestação de con
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Termo Aditivo

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 768859/2011/MTURICAIXA,
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A)
MINISTERIO DO TURISMO,
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA
ECONÒMICA 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), instituiçâo financeira sob a forma de empresa
pública, 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 n° 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul,
Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-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° 768859/2011/MTURICAIXA,
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° 768859/2011/MTUR/CAIXA, de 30/12/2011,
realizado segundo os termos do Programa Turismo no Brasil do Ministério do Turismo,
que passa(m) a ter a seguinte redação:

"CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-à 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
consecuçào do objeto no prazo acordado."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais ciàusulas 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, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA Termo Aditivo

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diârio 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 jurídicos e legais,
em juizo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do
original.

Salvador i de Dezembro de 2019
Localldata

Assinatura, sob carimbo, do Assi tura do CON O
CONTRATANTE
Nome: MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA No EMA EL RASSOS
BAPTISTA GRAMACHO
CPF:159.217.195-87 CPF:133.399.825-20

Testemunhas

Nome: Nome:
CPF: CPF:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamaç6es, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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03/06/2020 Gmail - Oficio n° 2272/2020/GIGOVISA - CR 0185168-14/2005 - Prorroga vigência Ex-Officio

M Gmail Nuaf Seinfra <nuaf.seinfra@gmail.com>

Ofício n° 2272/2020/GIGOVISA - CR 0185168-14/2005 - Prorroga vigência Ex-
Offício
1 mensagem

GIGOVSA08 - Repasse Não PAC - Municípiose Entidades <gigovsa08@caixa.gov.br> 2 de junho de 2020 16:13
Para: "tadeulyrio@gmail.com"<tadeulyrio@gmail.com>,"pmlfconvenio@gmail.com"<pmifconvenio@gmail.com>,
"convenios.seinfra01@gmail.com"<convenios.seinfraO1@gmail.com>,"junior_seinfra@outlook.com"
<junior seinfra@outlook.com>,"levantamentos@hotmail.com"<Ievantamentos@hotmail.com>,
"moemagramacho@hotmail.com"<moemagramacho@hotmail.com>,"gaprepmlf2017@gmail.com"
<gaprepmif2017@gmail.com>,"gal.savastano@hotmail.com"<gal.savastano@hotmail.com>.
"sergio.l.maia.pmif@gmail.com"<sergio.l.maia.pmif@gmail.com>,"fbn.pesso@gmail.com"<fbn.pesso@gmail.com>,
"marciaaraujo.pmlf@gmail.com"<marciaaraujo.pmlf@gmail.com>,"infra.seinfra@gmail.com"<infra.seinfra@gmail.com>,
"nuaf.seinfra@gmail.com"<nuaf.seinfra@gmail.com>,"tatyao23@hotmail.com"<tatyao23@hotmail.com>.
"gabineteseinfrapmlf@gmail.com"<gabineteseinfrapmlf@gmail.com>,"sidinaldo.seinfra@gmail.com"
<sidinaldo.seinfra@gmail.com>
Cc: Lilian Andrade Alban <lilian.alban@caixa.gov.br>,GIGOVSA01 - Gerencial <gigovsa01@caixa.gov.br>,GIGOVSA16
- RepresentanteCAIXA Lauro de Freitas <gigovsa16@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO
e

CAIXA
Gerência Executiva de Governo Salvador/BA

Rua Ivonne Silveira, n° 248, 8° Andar
Edf. Empresarial 2 de Julho

41.194-015 - Doron - Salvador/BA

Oficio n° 2272/2020/GIGOVISA

Salvador, 02 de Junho de 2020

A Sua Excelência a Senhora

Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Pça. João Thiagodos Santos, SIN - Centro

42702-710 - Lauro de Freitas - BA

Assunto: Prorroga vigência Ex-Offício
Ref.: CR n° 0185168-14/2005 - Programa Turismo no Brasil - Reforma e Ampliaçãodo
Mercado Municipal

httpsllmaitgoogle.com/maillu/1?ik=db58239eaf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1668415690686211231&simpl=msg-f%3A16684156
.. 1/2



03/06/2020 Gmail - Ofício n°2272/2020/GIGOVISA - CR 0185168-14/2005 - Prorroga vigência Ex-Officio

Senhora Prefeita Municipal,

1 Referimo-nos ao contrato de repasse n°. 0185168-14/2005 celebrado entre a CAIXA e
o Município de Lauro de Freitas em 28/12/2005, no valor atual de R$ 459.658,25tendo como
objetoa Reforma e Ampliaçãodo Mercado Municipal.

2 Em consonância com o Decreto Presidencial n° 10.315/2020, de 06 de abril de 2020,
realizamos a prorrogação da vigência contratual de ofício para a data de 31/12/2020, com os
devidos ajustesno sistema SIAPF.

2.1 Inferimos que o prazo concedido pelo citado decreto (31/12/2020) é suficiente para
apresentaçãoda prestação de contas da (s) última (s) parcela (s).

3 Colocamo-nos à disposição para quaisqueresclarecimentos adicionais.

O
Respeitosamente,

Leonardo Barbosa dos Santos
Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Salvador/BA

Mário Sérgio de Oliveira Baptista

Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Salvador/BA

https://maitgoogle com/maillu/1?ik=db58239eaf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1668415690686211231&simpl=msg-f%3A16684156
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CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE REQUlstTANTE
SEINFRA PROC. ADM. N°

ASSUNTO:
6611/2020Aditivo de prazo

Objeto; Aditivo de prazo para mais 06 mesesso contrato de en3preitada n os;/zoiß

ITEN5 DE VERIFICAÇÃO

Trata-se de solicitação de Aditivo de prazo para mais o6 meses ao contrato de empreitada n°

o37/2o18, referentea reformae ampliação Mercado MunicipaL

Anexados os documentos instrutórios, merecem destague os a seguir discriminados:
DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS

1. SDC, fis. 02;
2. Ofício n°164/2020, fis. 03;
5. Declaração de interesse e manutenção das condições, fls. o4
4. Controle de saldo contratual, fls. o5-o6;
5. Justificativa, fis, 07-08;
6. Cronograma fisic financeiro, fis, og 12;

7. Mapa comparativode preços, fis. 13 14;

8. Decreto Municipal n°4616/2020, fís-15 19;

9. Certidöes de regularidade fiscal e trabalhista, fis. 20-26;
10. Portaria 5EINFRA N° oo2/2020, fis. 27;
11 Portaria GAPRE N°o19/2020, fls. 28-29;
12. Contrato administrativo, aditivos e suas alterações devidamente publicados, fls· 30-67;
13. Contrato de repasse, aditivos e suas respectivas publicações, fís. 68 89;
14. Declaração de adequação orçamentária da despesa e de regularidade do pedido, fís, go;
15. Folha de informação, fis.91.

DA ANÁUSE

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tão somente os aspectos estritamente formais do
pedido, atinentes à instrução processual, e possui caráter meramente opinativonão vinculante.

Da análise dos autos, verifica-se que foram anexados essenciais à instrução processual.
Ressalta-se que os cronogramas físico-financeiros são documentos de responsabilidade do servidor

que as subscreveu, uma vez que correspondem à matéria eminentemente técnica.
Face ao exposto, conformeanálise efetuada, conclui-se que o processo de n° 6611/2o2o encontra-se

apto para a análise jurídica, devendo,portanto, serem os autos encaminhados à ProcuradoriaGeral do
Municipio.

Lauro de Freitas/Ba, em 18 de junho de 2o2o

Mar ette Lu ena
Coordenadora de Normas e Procedimentos
Matricula 66586

Ci e. Proc o solicitado,
m 18/ 6/ .

Ápio V gre Nascimento
eral do Município

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3* Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP.42700-000
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MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

i Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÀOPOSITIVA COM EFEITOSDE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OSOLEV CONSTRUTORALTDA
CNPJ:16.607.359/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificadoque vierem a ser apuradas,é certificadoque:

1. constam dèbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçãopara fins de certificação da regularidadefiscal, ou ainda não vencidos, e

2. näo constam inscriçöes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão è válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafoúnico do att 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão està condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br>ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidãoemitida gratuitamentecom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:23do dia 27/02/2020<hora e data de Brasília>.
Vàlida atè 25/08/2020.
Código de controle da certidão: 63DO.5626.286E.8ESF
Qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.



' MUNICIPIO DE ^

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*r0661172020.

INTERESSADO: SEINFRA.

ASSUNTO: Pedido de Prorrogação.

PARECER.IURÍDICO

EMENTA: CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

DO CONTRATO N" 037/2018. JUSTIFICATIVA TÉCNICA.

UTILIZAÇÃOSALDO REMANESCENTE. ART. 57, §I". II, DA

LEI FEDERAL N" 8.666/1993. CONSULTA FORMAL.

POSSIBILIDADE EØ\/W70\.H) 1.

O

l. RELATÓRIO

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

prorrogação de prazo, por mais 06 (seis) meses, do contrato n° 037/20 I 8. originado da

Tomada de Preços n°006/20I7, celebrado entre o município de Lauro de Freitas e a OSOLEV

CONSTRUTORA LTDA, com justificativa técnica apresentada às fis. 07/08. alegando entre

outras coisas que "(...] em decorrência dos Decretos Municipais n°, 4597/2020. 4598/2020,

conforme, o Decreto Legislativo n° 06 de 20 de março de 2020, do Congresso NacionaL a

Portaria o° 188/2020 do Ministério da Saúde, o Decreto Legislativo n° 2042 de 23 de março de

O 2020, da Assembleia Legislativa da Bahia, que estabeleceram Estado de Calamidade Pública,
em relação à saúde, provocado pela pandemia do coronavírus, como também o estado de

transmissão comunitária do Covid-19, que aflige o Município, ante a situação presente, a

empresa diminui o ritmo dos serviços, devido a recomendação de niio aglomeraêão, o que
implicará em atrasos na execução do cronograma. Informamos ainda, que estamos no

período chuvoso o que dificulta a execução dos serviços para conclusão do objeto
supracitado. Vale lembrar também que o trâmite de vistoria, desbloqueio da medição.

processo de panamento e a prestação de contas deste contrato é outro l'ator que requer tempo

para realizar e que concorre junto ao que foi exposto para o atraso da obra e finalização do

contrato. Ressaltamos que os preços unitários dos serviços estão sendo mantidos, conforme
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¯' MUNICÍPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

planilha aprovada, o que significa vantagem para AdministraçãoMunicipal,uma vez que a

abertura de novo processo licitatório para a contratação dos referidos serviços, importaria em

custos com o procedimento do certame, bem como a atualização da planilha de preços

unitários. Sendo assim, segue a planilha de atualização de preços para a comprovação eo novo

cronograma fisico-financeiro".

O processo foi instruído, entre outros, com os seguintes documentos: 1) SOC

com a assinatura do coordenador de edificações (Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e do

secretário da pasta (fl. 02); 2) oficio n 164/2020-SEINFRA direcionado à empresa

contratada para manifestar interesse na prorrogação assinado pelo coordenador de edificações

(Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e pelo secretário da SEINFRA (fl. 03): 3) resposta da

contratada manifestando concordância com a prorrogaçâo nos moldes propostos pelo poder

público municipal (fl. 04); 4) ficha de controle de saldo do contrato n° 037/20 I 8 assinada pelo

coordenador de edificações, Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr. (fis. 05/06); 5) justificativa
técnica assinada pelo coordenador de edificaçòes (Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e pela

assessora direta, Claudia Santana Coelho. matrícula 084842-8 (fls. 07/08): 6) cronograma

físico financeiro assinado pelo coordenador de edificações (Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e

pela assessora direta, Claudia Santana Coelho, matrícula 084842-8 (fis. 09/13); 7) planilha

comparativa preço licitado x preço atualizado assinada pelo coordenador de edificações

(Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e pela assessora direta, Claudia Santana Coelho, matrícula

084842-8, CREA 56776-D (fl. 14); 8) cronograma físico financeiro assinado pelo coordenador
O de edificaçòes (Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e pela assessora direta, Claudia Santana

Coelho, matricula 084842-8, CREA 56776-D (fl. 15): 9) planilha comparativa preço licitado x

preço atualizado assinada pelo coordenador de edificaçòes (Antonivaldo Ribeiro de Sales Jr.) e

pela assessora direta. Claudia Santana Coelho, matrícula 084842-8, CREA 56776-D (fl. 16):

10) certidòes da contratada: a) FGTS (fls. 22/23), b) Fazenda Estadual (fls. 24/25), c) Fazenda

Municipal (fls. 26/27), d) Trabalhista (fl. 28): 11) cópia do contrato originário e dos termos

aditivos (fis. 38/68); 12) cópia do contrato de repasse n° 018516814/2005 celebrado entre

o município e a UNIÃO, esta última por intermédio do Ministério do Turismo,
representado pela Caixa Econômica Federal, com termo aditivo encerrando em
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30/06/2020 e cópia do contrato de repasse n° 768859/2011 celebrado entre o município

e a UNIÃO, esta última por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela

Caixa Econômica FederaL com termo aditivo encerrando em 30/06/2020 (fls. 71/88):

13) e-mail da Caixa Econômica Federal informando que o contrato de repasse n°

018516814/2005 será prorrogado até 31/12/2020. este assinado por Leonardo Barbosa

dos Santos (Coordenador de Filial/Gerência Executiva de Governo Salvador/BA) e por Mårio

Sérgio de Oliveira Baptista (Gerente de Filial/Gerência Executiva de Governo Salvador/BA) -

(fls. 90/91); 14) relatório n° 202/2020 da Controladoria Geral do Município concluindo que

o processo se encontra apto para prosseguimento (fl. 92): 15) certidão de regularidade da

Fazenda Federal pertinente à contratada (fl. 93).

É o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Antes de examinar as questões fáticas e jurídicas do caso concreto. deve-se

salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epígrafe. pois a este

órgão incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do Município nem

analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Demais disso, entendewse que as manifestações da Procuradoria Jurídica

Administrativa são de natureza meramente opinativa e, portanto, não vinculantes para o gestor

público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela

emanada da consultoria jurídica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigatória.

porém não vinctúante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a

Administração Pública na tomada das decisðes que atendam primordialmente a finalidade de
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interesse público e a observância dos princípios expressos no capur do artigo 37 da

Constituição FederaL passa-se a expor o que se segue.

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

II, da Lei Federal n° 8.666A993, verbis:

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita

à vigëncia dos respectivos créduos orçameniários. exceto quanio aos

relativos:

§ lo Os prazos de início de etapas de execuçâo, de conclusâo e de

entrega admitem prorrogaçâo mantidas as demais cláusulas do

contrato e assegurada a manutenção de seu equilibrio econômico,

financeiro, desde que acorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo

II - superveniencia de fino excepcional ou imprevisível. estranho à

vontade das partes, que allere limdmnentalmente as condiçães de

execução do contrato:

A aludida justificativa respeita a inteligëncia do art. 57, 42 . da Lei Federal n°

8.666/1993. verbis:

"Art JK A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita

à vigência dos respectivas créditos orçamentários exceto quanto aos

relativos:

[.../
§ 2" Toda prorrogaçäo de prazo devera ser justi/1cada por escrito e

previamente autorizada pela autori<huk' competente para celebrar o

contrato "
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Por consequência, em havendo permissivo legal para concretização do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento lógico e jurídico para a sua efetivação, entendo não

haver qualquer óbice à sua consecução, o que vai ao encontro do Principio da Legalidade. este

regente da Administração Pública.

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

princípio e a sua correlação com a Administração Pública nos ensina que, verbis:

"Segundo o Principio da Legalid<ule, a Administração Pública sö pode

jarer o que a lei permite /...] Em decorrencia disso, a Administração

Pública não pode, por simples aio administrativo. conceder direitos de

qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedaçôes aos

administrados; para tanto. ela depende de lei" (Direito

Administrativa i~" ed. São Paulo Atla.t 200-/. p 68 - ori.einal não

destacado)

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

demonstrado o interesse público na sua consecução. bem como pelo fato de que eventual

rescisão. neste momento, poderia ir de encontro ao Princípio da Eficiëncia. corolúrio da

Supremacia do Interesse Público, sendo mais vanta|oso para o municípioa continuidade na

execuçiio do atual contrato ao invés da abertura de uma nova licitação, com valores mais

altos, etc.

III. CONCLUSÄO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opino
pela legalidade do pedido formulado para prorrogação do contrato por 06 (seis) meses, com

a utilização do saldo remanescente, sem qualquer aumento de preços,

CONDICIONANDO o prosseguimento a aposição nos autos de declaração do ordenador de

despesas, juntamente com servidor da SEFAZ. sobre a existência de DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAsuficiente para lastrear o quanto solicitado. bem assim à juntada aos
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autos dos respectivos termos aditivos dos contratos de repasses existentes, vinculados ao

objeto do contrato ora analisado. na hipótese destes servirem de suporte para a execução da

referida despesa.

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

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

para seu substituto legal no caso de ausência do titular ou por meio de delegação expressa. para

deliberação sobre a matéria (Processo n" 6611/2020).

É o Parecer.

• DEVIDO À PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 (CORONAVIRUS) O

PRESENTE PARECER SEGUE COM CÓPIA DA ASSINATURA DO SEU

EMISSOR, QUE SE ENCONTRA EM HOME OFFlCE, ENCAMINHANDO O

PRESENTE DOCUMENTO PELOS MEIOS ELETRÔNICOS. OUALOUER

DÚVIDA OUANTO À SUA AUTENTICIDADR LIGAR PARA (71) 3369-3722 ou

CONSULTAR PESSOALMENTE O SURSCRITOR DRSTE PARECRR - Processo
n° 06611/2020,

Lauro de Freitas (BA L 2 I de junho de 2020.

Leandro Santana

Procuradordo Município

LEANDRO Andrade Reis SANTANA

OAB/BA n° 20.391
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LAURO DE FREITAS

DECLARAÇÃODE ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIADA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

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

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 06611 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas- QDD.

DECLARO, também, que a despesa, abaixo identificada, tem adequação com a Lei

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

com a Lei de Diretrizes Orçamentáriasno. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e não

ultrapassarå os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposiçõesda 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), especialmentequantoàs normas dos artigos 16

e 17.

• Identificaêão da Despesa: Aditivo de prazo por mais 06 (seis) meses para o Contrato de

Empreitadan° 037/2018 -- Reforma e ampliaçãodo Mercado Municipal 1a, 2a e 3a etapa, no

Municipio de Lauro de Freitas/Ba.

Dotação Orçamentária n°: 0900.1174.449051-24

0900.1174.339039-00

0900.1174.449051-00

DECLARO,enfim, que as informações e documentos existentes neste protocoladoestão de
O acordo com as regras administrativas,atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especialno que tange ao dispostona Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendoo protocoladoseguir o seu trâmite administrativo.

Lauro de Freitas, 09 de junho de 2020

Ordenador'de Despesas

Carimbo e assinatura Ciente,

Celene Diniz Marques R

Cadastro n*, 46.435

Coordenador Executivo ISEFAZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA' CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO N°06611 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenaeäode Execução Orgamentária

PARA: SEINFRA

Atendendo à solicitaçãodessa secretaria, considerando a necessidade de observância

da conformidade nos procedimentoslegais e normativos,encaminho a Declaração de

Adequação Orçamentária para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 09 de junho de 2020.

CELENE DINIZ RO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mat. No. 46.435



BLICADO
Lauro a cro PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
CAnto

Od0r Executivo SÊTIMOTERMO DE ADITA MENTO AO CONTRATON°037/2018

Pelo presente instrumento, 11ca aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cláusulas e

declaraçàest

CONTRATO ADITADO n°037/2018: O presente Contrato, resultante da fomada de Preco., - N"006/20\7. nos termos do
Processo Administrativo -

N° 17505/2017. tem por objeto Contratação de I mpresa de Engenharia para Execuçào das Obras
de Retorma e Ampliação do Mercado Municipal - !" Elapa. 23 Etapa e 3" Etapa, no bairro do Centro. no municipio de Lauro
de Freitas/BA. conforme Planilhas. Termo de Referência. Especificaçòcs Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Intraestrutura.

LICITAÇÃO: Tomada de Preços - N"006 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06611/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:0900.1 174.449051.24. 0900.1174.339039;00; 0900J 174.449051 00.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito público interno. com sede e foro
na Praça João Thiago dos Santos, sin. Centro. I.auro de Freitasil3A, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela
sua Prefeita Sr'. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: OSOLEY CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF. sob o 16 607359/0001-bl. 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 ADITA MENTO: Aditivo de prazo em mais 06 (seis) meses. com termo inicial
em 30/06/2t)20 e termo final em 30/12/2020. nos termos do art. 57 4 I", inciso II, da Lei Federa1 8.666/1993, mamida as
demais condiçòes e os preços contratados. conforme justificalita tëenica, dotação orçamentúria supra e parecer juridico
exarado.

CLÃOSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÄO: Os contratantes ratilicam as demals cláusulas constantes do contrato ora
aditado,

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este aditiro ao contrato e regido pela lei n". 8.66693. com
redaçüo da lei n". 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados, lirmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. elegendo o

foro de I auro de Ereitas para dirimir qualquer questão dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 21 dejunhode 2020.

MUNICIP O DE LAURO DE R£1TAS-CONTRATANTE
Sr. Moema Isa el Passos Gramacho-- Prefeita

SECRETARIA MUN IPALDETNFRAESTRUTURA
C ar Augusto Sampaio - Secretário

(AGOIËV CONSTRUTORA LTDA CÙNTRATADA

TESTEMUNHAS:
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DE LAURO DE FREITAS

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

CONTRATADA: OSOLEV CONSTRUTORALTDA, inserita no CNPPMF, sob o 16.607.359/0001-

61 CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 06611/2020.
Licitação: Tomada de Preços n° 006/2017. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da

Tomada de Precos -
N° 006/20 17, tem por objeto Contratação de Empresa de Engenharia para

Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 1" Etapa, 2·' Etapa e
36 Etapa,

no bairro do Centro, no municipio 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. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo em mais 06 (seis) meses, com termo inicial em
30/06/2020 e termo final em 30/12/2()20, nos termos do an. 57 4

1°, inciso II, da Lei Federal
8.666/1993, mantida as demais condiçöes e os preços contratados, conforme justificativa técnica,
dotação orçamentária supra e parecer jurídico exarado. Dotação Orçamentária: 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 PRIMElRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°092/2019

CONTRATADO: JOSÉ FRANCISCO REIS, inscrito no CPF: 090.231.195-68 CONTRATANTE:
Município de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 05229/2020. Licitação: Dispensa n°

009/2019. Objeto do Contrato: Locaçào do imóvel situado no Rua Dois de Julho, n° 2249. Areia
Branca, Lauro de Freitas/ BA, CEP 42.723-070, para instalação da sede do anexo da CIA da Policia
Militar de Areia Branca. Objeto do Aditamento: Renovação do contrato por mais 07 (setc) meses, com

inicio em 21/05/2020 e termo final previsto para 21/12/2020, valor mensal de RS6.500.00 (seis mil e

quinhentos reais), conforme dotação orçamentária supra e parecer juridico exarado. Dotação
Orçamentária: 0600.2024.33903600.00. Data de Assinatura: 2 I de Maio de 2020. Moema Isabel
Passos Gramacho.

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

CONTRATADA: PJ CONSTRUÇÒESE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.0004/0001-84.
CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 06342/2020. Licitação:
Tomada de Preços n° 003/2019. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultame da Tomada de

Preços -
N° 003/2019, tem por objeto contratação de empresa para execução das obras de

pavimentação de diversas ruas em Lauro de Freitas - contrato de repasse n"

845695/2017/mcidades/caixa, processo n° 2647.1037.858-87/2017, no municipio de Lauro de
Freitas/Ba. Conforme termo de referência 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 2·‡/07/2020 e termo final em 24/12/2020. nos termos do art. 57 4

1°, inciso II, da Lei Federal
8.666/1993, mantida as demais condiçòcs e os preços contratados, conforme justificativa técnica,
dotação orçamentária supra e parecer juridico exarado. Dotação Orçamentária: 0900.1320.44905195
Data de Assinatura: 22 de Junho de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

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

CONTRATADA: PJ CONSTRUÇÒESE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.0004/0001-84.
CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 06343/2020. Licitação:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JDWSGRAZ42OGKWUXC35+HW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


