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PREFEITURA MUNICIPAL DE

49 LAURO DE FREITAS

SOLICITAÇÀO DE AUTORIZAÇÁ0PARA REALIZAR ADITIVO

Lauro de Freitas/BA 11 de outubro de 2016

A
ËxlehilsS ma Se'iPCY3

MOEMA GRAMACHO

No uso das a:ribuições de meu cargo verhe respeitasaTente 'equerer que Vossa Excelència au:012e a aber:ura de procecimento
adrniristratrio necessaria a ce ebraçäa de 'ermo Aditivo de va or referente ao Contraic n-130/2Dii, cesecrado com C Mstliuto Mu licipal
ce Adrn ristração - MAP, nos terrnes ca jeg siação em ggo'

OBJETO
Solicitapäo de termo aditivo prazo e valor do contrato n° 130:2017 ce:ebrado entre o Municipio ce Lauro de Freitas e a

empresa INSTlTUTO MUNiCIPAL DE ADMINISTRAGÄO - IMAP
,

referente a cortratação de emoresa para disponibilização
de solupäo tecoclogica integrada para atendimento da Lei de Licitações

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÄOICONTRATAÇÄO DE SERVlÇO
A presente sobcitação se mostra necessana para dar contmaldade ao serviço de contrataçäo de empresa especializada na

prestaçâo de serviços de publicações dos atos oficiais e em jomais impressos de grande circulação no Estado da Bahia
A publicaçäo das atos oficials denva de e×igências contdas ro pnncipio da publadade previsto na Constituiçao Federal
especialmente em Leis Federals e Estaduais e visa cumpnr determinações legais, quais sejam Lei n°

8 666 de 21 de Junho
de 1993. Ar* 21 A fim de garantir acesso a informaçoes entre outras disposições legais bem como dar a sociedade o

acesso as ntormações dos atos administrativos praticados pela Administração
Sende assim. considerando a indispensavel necess,dade do addamento, considerando a ausëncia de saldo a o prazo para
adimplir o contrato no tocante as publicações dos atos oficiais e dos atos em Jornais de Grande Circulação as quais
dependem totalmente da utthzação do serviço, bem como considerando a necessidade da continuidade da prestaçao do

serviço publico
Logo se faz necessáno o addivo sob Dena de inviabiezar execuçào de todos dos trabalhos realizados pela Administraçao
Rubbca MurucipaL

Lui Maael - Ohva a

Secretant Mun in aavema

Moema Gramacho



JESTIFICATIVA

A Neeretaria de Goremo do .\1unicipio de i auro de Freitas en orgão responsatel pela publicaçao

dos Atos Onciais do Poder I..seculito N1unicipal O sertigo esta sendo prestado de larma

sansfatuna pelo [A¾lllll10 .\1llNIClPAl DF AD\1tNlklRAÇÃO l\14P. por meio do

comrato n°012 20\7. que tem o seu tèrmino presisto para 11 2018. Considerando se tratar de

um senivo imprescinditel para administração mtmicipaÌ, b¢m C0mo O Seu C3T31er continuado,

rislumbro a necessidade de renotação contratuaL justileandoa realização de um noto aditiro dc

prazo e de valor.

Em tempo. ressalto que a renoração não se dara em relação a lodos os itens prcs isto, enginalmente

no contrato, por serem serviços que fbi feho remanejamento como o serviço de publicação no DOU

Dîário Oficial da Uniâo para odornal de Grande Circulaçao,

Sobre o intermedio das publicaçoes a serem realizadas no Diario Oncial da União. destaco que a

prestação desse serviço serå feita por meio de comrato direto com a Imprensa NacionaL orgao

responsável pela divulgaçäo do DOLL

As alterações foram anuídas expressamente pela Contratada. em processo administratin o n'

14.1432018, como tambem na redução do obielo

L auto de 1 reitas, 11 de outubro de 2018

Ane e - Autorito prosseguimento do

\fut. 70231 leito rmos at ima

1



gggy PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTAO

LAUAO DE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N°130/2017
i Ano: 2018 3. Vigência

Ot Iricaal Dt Finaf

4. Gestoria) do Contrato: 08/11/2017 38/11/2018
5. Secotaria: Seaeona de Gove= 6. Valor Global RS: RS 6r 500,00

7. Objeto do contrato:

B Tipo de Contratação 9. N UE:JU

10 Ocorreu algum aditivo
11 Em caso positivo, qual tipo de Prazo X VALOR

N" Ordem N da N.E. Saldo Anterior R$ Valor da Nota R$
|

Saldo Atual R$
51375 RS 542 003 03 95 59 736 QC

|
RS 492 26-1.00

5199 RS 422 2M D] R3i 57 ]dC 00 R$ 395 .9400
5356ä RS 596 224 03 R$ T 20 OG R$ 3F 344.Of:

55654 RE 317 OM O RS O 97 QC R$ 962 99 Of
'iñ941 RS 262 912 C] 93 2 67 00 R$ Md.24C.OC

DITIVO R$ 135.500,00
573% RS 319 740 CA R$ 67 504 00 R$ 252 435 OG

San RS 22 6 la R3 E Sca 00 RS 159632 K
95 19 632 CD R$ W AM El RS 92 MP DE

00566 RS % 18&OU !¾ 69 012.0] Ri 40 DFa DC

10 60940 R$ 19 176,00 RS Mßi?J RS 25.335 (X'

X Solicitação de Fornecimento
Copia da Nota de Empenho
Nota fiscal atestada
Copla do contrato
Copia de adativo (se houvori
Kit de regularidade fiscal (Certidnes junto a Fazenda FederauEstadual/Municipal FGTS INSS)

L uro de Fredas-BS, 06 de Sete bro de 204$,



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREOÂO PRESENCIAL - N" 032/2017

PROCESSOADMINISTRATIVO - N"12905/2017

CONTRATO N° 130/2017

O MUNICIPIO DE LAURO DE FRMAS Dessoa tur dica de d«eito cablico anscrito no CNPäiMF sob o n°

3 927 819/000 AC, com sece na Praça Johe Thiago dos Santos. N 25 Gentro. Desta Cidade representada

neste ato por sua autondade maa a Senhora Prefe.ta Moema isabel Passos Gramacho caravante

denominado CONTRATANTEe de outro lado a empresa instildio Manopal de Adm,mstraçào Puchca - iMAP

nsenta ño CNPJ/MF sob o n° 05 277 208/000L76 estabelec da na Av Tancredo Neves n° 2539 CEO

Salvacor shoppog Torre Nova lorque SL 200 L Caminho cas Arvores Salvador. Bah.a oeste ato representada

pelo Sr Ròmula Augusto Silva Santana, Brasileno Casado AdrTunistrador portacor da Rg N° I 278 30

SSP BA. CPF N 180.230 29548. doravante denommaca CONTRATADA com base nos termos da Processo

Admmistratwo V 12905/2017 tem entre s: psto e acadado o presente Curtrato. observacas as Clausui.¾ e

cordiçóes a segu

CLÁUSULAPRW EIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1 1. O presenti matrumento tem por objeto a CONTRATAÇAO DE SERVlÇO REFERENTE A

DISPONIBILIZAÇÄODE TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTODA LEl FEDERAL N 8.666/93 (LEl DE

LICITAÇÖES) E DEMAIS LEGISLAÇÓES CORRELATAS. PARA A REALIZAÇÁO DA EDIÇÃO,

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO(DOM). EM

JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHiA E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÄO (DOU}

PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNbCÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA

DESTE EDITAL. REQUISITADOPELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÄO.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer carte integrante deste natrumento como se transcatos fossem o Processo Administrabvo 06

interesse da Secretarra Munictual de Governo e Secretana Manopal de Admmisuação - Processo

Admmastanvo - W 17906/20 O com todas as instruçóes e documeñios e. em espeoat o Editui e seus anexos

complementando o presente Contrato para todas os fins de a:taito e abogando as partes ao seu compamento

em todos os seus termos inclusive a Proposta ce Preços da CONTRATADA. naquio a::e Dâo contrar:ar este

CLÁUSULASEGUNDA - DO VALOR

2 1
Pelo obieto to presente negocio ¡undico, a CONTRATAN H- Dagwa a CONTRATADAno Vaior G ooat de

RS 542 000 00 - (Quinhentos e quaranta e dois md reais)

Leandro gana
Pocurador Mahleq¾e

LauroßeF -SA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÄO PRESENCIAL W 032/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N' 12905/2017

2.2 Esteo ,nclusos no valor prev,sto esta Clausua todos os 0 balos contabuições e e,cargo "abalhdas

incdentes sobre o Otgelo desie Confalo Oc accido co a 49 sla;às er ger

2.3 AS Gespesas decorrentes da execação dos ser os objeto da p:esente acitaçàc estarác ocluidas nos

preços propostos sendo de oteva resoonsab&dade ca contratada

CLAUSULATERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

3.L i:scahtar a execuydo do contrato.

Jo suporte teado

3.4. Manter à proponente a salvo de quaisquer plehos ou reivindicações de terceiros de qualquer

naturen, que envolvam a utilizaçào do soñware imprensa oficial elett nica assumindo, por

consegumte. todos os onw, e custos dewnente, de ta ren mdkapnes

Â$. ÛJQaf 39 d p its Digfdflin du kul(Fd Gl(UdhTlcillC

iÒ, DChlgDal a f\l Ofc3 UUDKl[¾¾¾ P3rd Ull¢fagH CON O UN3(Edl (du kalb U a g\aW( 30 de pid, lic

LODfldia, C¾pCfidlillelut (Xifu Ía/Cl fullOOrld J¾ NNUptki 1001 Kdk

3.7. Helaar o empenho, a hquidayúa ce pagamentedas tate:as apreentadas paa .omratada na un

e condiçõe esupuladas no omrato,

3.N. Pago orator das parcelasda presuçño de scruço poi esvaneleamema bancano credenuadc.

33. I maniinhar malau, e tunteudas pra puHicaçao em som etado de Egibihdade e denuo

puvo esuputado no wouato.

3.10. Prestal exiareumemos e mformag es que autdtem no oneto atendimenusao comrdu

3.1L C mprir ospruos de pblicaçilo detlaidos pela legislação vigente;

3.12. Fiscanzar a weeaçao do presente contrato, nos tennes dos hans anteriores;

CLAUSULAQUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

41 Promover a oculaçao oe atos aan n saawn no Daio Ofmini do Municíp , em jomal de grande

amasçao no Es:m da Batna e Diare Ofiaal ca Urvào. em qualquer dia (útd ou 640), nas quantidades e



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL - N" 032/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 12905/2017

4 2. Ocupar nas edições do veicuto de imprensa espaço própr:0 pala DuDhudace de mater,as legais el s

avisos etc)

4.3. Manter durante toda a execuçâo do contrato as mesmas centhçðes da naoshtaçao e Quahficação ex,g das

na batação

4.4. Responsabsbzar -se em caso de falha e/ou proolemas com a impressho do mamnal comorometenco-se a

repubücar Rx10 a matenal preludicado. sem ónus para contratante

4.5 Responsabezaose pela reprodução fiel e atso uta do mater a eronado para a pub3caçät e doulgação

4.6. Efetuar as correções nas falhas detectacas pela conuatante

4.7. Garany a funconarnema ininter:opto ao sistema micirrianz de para operaçáo e tronnutesição ao Diario

Ofical Eletrónaco de Muracicio de Lauro de F'eñas com func ona ente em amb ente vvec e ceret cação digita

4.8, Entregar ria caia aprazada o serv-ço ce acordo com as esocofcaÇëes teemcas ens:ame ro esta ne

acitação e no contr ato.

4 9. Responder. por quaisquer danos que venna a causar ao Munape ou a telceiros er, função ao onteto

do contrato furinado

4 10, Arcar com tocas as despesas diretas ou tochre:as. decorrente do compamento cas conaaÇÕ?s

assumidas sem qualquer õnus para o contratante

4.10 Efetuar ponLa mente o pagamento 08 todas as taxas e imacstos que .nacam ou venham a mudr sobre

as suas atuidades elou soure a execuçño do objem do presente contrato bem como obsentar e resceitar as

leg:s:aÇóes Federal estadua e muntepat relativas ao obielo de ontrato

4.12. Assumt em relaçao sus seus empregados todas as Gespesas cecorrentes da execuÇão aos serv:ços

oojeto deste contrate ta 5 como salános seguros de andeñies taxas mpostos e contacuiçoes

mdentraçöes va euefeição valesdransportese outras que venham a set cradas ou e>çoas pelo governo

4.13. Manter sob sua exclusiva responsabacade toda a superrsâo dweçëo e má>de-cura para execução

dos serviços

4.14 Manter duranle toca a vigencia do cont'ato. 0:sponiciudade y este,-a na eteme! ::cm galan:D oe

entrega e receolmento de pacete com 99.99¾ (noventa e nove virgula ,,oventa e nove por cento: F rewall

Backup otano manutençäg 24 horas por daa acacaçáo de patches de seysança sotare vatneraoncedes ;a

detectadas ncs pacotes ce mercado e certificado SSL ICP Brasí

415. Disconsolitzar Datacenter onde sera feita a hospedagem ca banco de dados e do este--a o a colado

míormando nome endereço e dispensb‡dade tecnobgea do atado Datacenter de acordo corn as

espeancações e:cgdes reo lermo ae Referenaa

4.16 E expressarrente vacaao ao contratado terænzar a t

subcontratar empresa para exercet os wmços contrata

3

* CO ERíDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÂO PRESENCIAL - N" 032/2ûl7

PROCI SSO ADMlNISTRATI\T) - N ' 12904 201~

CLÃUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

51 O pagarnento sera efetuado no prazo de ate 30 ftnota; d:as a cantar da certfcação de que e serv o for

prestado, medaante a apresentaçào de Nota Fiscal/Falura coPtermo en 3 do CNPJ ca empresa n
" da onla

bancana nome do banco e ca "espectiva agenca bancária devidamente atestada.

5.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados melusive na Nota F scal/Fatura sereo og ruesmos

restituidos a adµdacatana para as cor:eções neæssanas não respondendo a PMLF por qua:squer encargos

resultantes de atrasos na hquidaçàc dos paga,¯erloscorresponcentes

5.3. Serbo efetuaoas as retençóes na Fons dos impostos, conforme Legasiação v:gente

5.4 Nenhum pagamento sera efetuade A CONTRATADA, enquanto Dendente de Lqw:1açào qualquel otngaça

ímancesa que the for imposta em vrtade de penahdade ou inacurpiënoa contratual sem que issa ge e arem

a actescamos de qualquer ratoreza

5.5. Qualquer atraso occur ao na apresentaçâo da nota tscanatu a ou dos cornenos ex y ces Gor

Gor C Çào de papa ento por parte da Contratada imponera er, prortoga;à ani:matica do pwo de ven my

da obngação do Contratante

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estavelecido goe os preços propostos peu CONTRATADA serac 'ixos e neajuväves

durante a egencia co Contrato

PARAGRAFO SEGUNDO

No caso da CONTRATADAdeixar de cumpar quaiguer d.spos:çâo contratual e se o fato for devida,eote

comprovace os pagarrentos devdos hearso rebdos am que a vendene:a seja resolveoa defininsa e

niegralmente sern prejudo de quaisquer meicas Dunst vas em consonâneacom a Lei N- 8 666:93

CLÂUSULASEXTA - DA RUBRICAORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos constgrados no orçamento do MUNICIPt UF

L RO DE FRE AS, por conta aas seguintes rubacas orçamentanes

SECRETARIA MUNiCIPAL DE GOVERNO
Unidade Gestora Programa/Ago Elemento Despesa Fonte de Recurso

SECÀETÀRíAMUÑiGIPAL DE ADMiÑTSTRAÇÄO
Umdade Gestora Programa Agao Elemento Despesa Fonte d Recurso

CLAUSULA SETIMA - TREINAMENTOE SUPORTE

7 1. O venceder devera d spor de trename to sem custos adonnes pare opa oc n a



PREFEITURA MUNICIPAL DE
'

- LAURO DE FREITAS
PREGÃO PIŒSENCIAL - N" 032/2017

PROCUSO ADMINISTRATIVO - W 9¾/2017
adminigregónmudolpal ma piene udizaçño do sistema, aplorando com os aplicaWas trabaham para

ançadpolemWrarao máximo as actuç6es Wnecidas pelo sistema.

7.2. A capacitaçào dos servtaores que «Ao operacenabrar e steema podera ser reabrada de forma remota

niemet e/ou telefone) entretanto caso seia necessánc, a contratado deverá prestar o tremamodh:

presenck em local desognado psic munscipio

CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO

8.L O prazo de v.géñoa ce contr-To e nxaco a parut ca data ca 5-a assratura a tera a 3,nação oe :E

meses podesco ser prorrogado na ocor-e,co de qua;souer oas coteses closontas eo «Lyo as i

8 66893. Desde Que se a apresentada lustica:rva Der escrBo. rwomen dia uH artext ao :er,o hi eo

prazo pactuario

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

CLAusutA DECIMA - DA FUNDAMENTAÇAO
10.1. O presente instrumento decoFe ao procedimento hataboo cortdo no Processo Aam metràmo ce

interesse da Secretana Mun capal de Gudemo e Sectetana Vanopai ce Adm:nceaÇau - Processo

Admirustrahvo - N" 12906/2017. na ruodahdace PREGÃO PRESENCIAL. Uno MENOA PREÇO GLOBAL, todo

em conformidade com a Le• N 8 666/93 e alterações Let Federal N" 10 520/02 Lei Complementar N' 1806 e

Alte:ações e demals dispos çðes contaias no Edita.

CLAUSULA DECiMA PRIMEIRA DAS SANÇÒES E PENALIDADES

11,1 E:Cara impedda 2 acitar e Co trato com n:cipo 2 a ox EteMS Se"

povslas neste Edaal e das denais conca;oes reendas no aoMe a da Le W E666 a q.e c De

paranndo o chre¾ prew :m ampia de esä a Learne que

a) Apresen Neo og emi « dadatag&ofalsa;

b) Ense er o stardamento da mecqq&oda objeto do Contrato;

e} Mlbst au kaudar no execuç$ode Centrato;

4 Comportar-se à modo Wdóneo;

e) Cometer fraude hacal

til Pela inexooggéo parcial ou total das cordgões erro o mom na e so ces

garandda préviae fundamarttadamielesa Baará a Utante a segyintes sançðas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCI:U- - N" 032/201'i

PROCESSO ADMINISTRATlVO - Y 12905/2017
11 2.1 Advendnaa

11 2.2 Malta de 2% co s por cemo; sobre a waior conustade,

11.2.3, Suspensåo temporána de parhoµação em comção e tr,cecimento oe contratar cor, a Prewtura
Munopai de Lauro de Freitas por prazo de atè D2 (dors) anos, e

11.2.4 Declaraçáo de irtoonecade para ucKar ou contratar com a Admimstração Publica enquanto perdura em

os motavos determmantes da pun:çáo ou ate que seja promovica a reacetaçâc. perante a autondade que
apucou a penahdade que sera corcedida ser,pre que a botante fessasar a Prefertura Munopal de Larte de
Freitas pelos preju:Iôs resultantes e depo:s de decorr de o prazo da sarçáo aphcada com base ne subdem
anterior

11.3, As sançóes prowstas nas almeas 11 2 1 11 2 3 e 1! 2 4 coderão ser apacacas yntamere om a du
subitem ut 2, facultada a defesa previa do interessado, no respecovc processo, no prazo de 35 <c nea; .las
uteis a contar da comunicação forma:

11.4. A sançàa estacevoida na annea 11 ¿ 4 e de competenua exatassa da Senhora Prefeda. faceitada a

defesa da rieressado no resoectivo processo no p azo de 10 (dez; d:as da abertura de vistas podence a

reabitaçac ses requer ca apðs 02 ido:si anos de sua aplcação
11.5 Na Npotese da apucação das penalidades previstas nas ahneas 11 2 3 e 11 2 4 Sca a a tante SWene a

mativaçáo de seu cadastro no Sistema Unsfecaco de Cadastrarnento de Fornecedores - StCAF
11.6. Cabera ao responavel peia hacahiaçáo denunciato n&a compamenta das condições pactuaday para

Ens de adoção Gas penalidades provastas no Termo de Referónaae nu Ed:tal

PARÁGRAFO SEGUNDO

avase nyst‡cado na execuçào de Contrato por penodo sace or a 20 tnntal duas Docerá ensey a

resosac co Contrato

CLÁUSULA DÉCtMA SEGUNOA - RECISÃO CONTRATUAL
12.1 A inadampióncia parcial ou total por parte da CONTRATADA cas cieusulas e condiçóes estaceleccas ric

presente CONTRATO assegurara a CONTPATANTEo dreito de dMc por rescinddo mentarte notif caçàa

atraves de ofico entregue diretamerte ou po ta postal ccm prova ce recebimento Lcando a cotè,a ja

CONTRATANTE dedarar resandtdo a presewe CONTRATO nos tecnos aesta deusula e;ou aµer as mums

crevistas neste termo contratual e as demais perabdades prevatas r:a Le N" 8 66ßiB3

12.2. O preseñte CONTRATO podera ainda ser resycloo Dor Quas e cas motivos crevistas na Arago ja

Let N° 8 65651

12 3. No caso de resosAc por rathea de mteresse nubigo a ÇON I A i i enas

previo, com entecedónos de 30 (tortal des

6

CONFELED
CGM



D I S
PREGÃO PRESENCIAL -- N" 032/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - W 12905/2017
12.4. A resosão se da a de pieno direito miece-dentemente de av:s - ou inwpeaçáo uccal os exuay: : a

nos casos oreestos nos me,ses IX Xe XV1 Artg 78 Ja Les V i 66633
12.5. Em Qualquer caso de rescisão sera ot.se-rvace Parágrde IJrt ce de A ogt; 78 as ei N" 8 6 fiB3
12.6. A CONTRATADA reconnece os direnes da Adm n straçáo. e caso de esaseo admastranva Drevista o

PARAGRAFO UNICO

O Contraic será resomdsdo de pieno dirono moependentemente de mterpospAo jud:cial ou extrajudiam oc

apuração de responsabúdadecive admmistrat:va e en iñal quando a contratada
a) Recusar-se a crestar as servços de acorco com as especticagoes estabeleadas no contrato
b) Fahr ou d.ssolveuse

c) Transiem no todo ou err parte, as abogações decorrentes aeste Convalo

CLÀUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FISCALIZAÇÀO
13.1. A CONTRATANTE fiscahrara como ine aprouver e no seu exclusivo roesse exa: e D.

I

das clausulas e condpéesestabelecidas no presente CONTRATO

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - FORO
141. F:ca eretto o fora da Comarca de Lauro de Freitas. para Jo,: cuaisquer duwdas deste Contato om

exclusho ce cualquer ouro, por mais pavdegiaco que Sela

E para irrneza e valdade e como prova de aser haveren, enne y sus:aan e onewaa e opeoco
presente Contrato em 04 fauaUC vias que 400 e achado ænforme e assinado pelas panes onbatantes e

pelas testemanhas 30aixo cennf Ladas

Lavo de Freitas, 06 de "y ernero ce 20U

CONTRATANTE

TES EMUN As

NOME NOME:
CPF' ( . M CPF

CONFER
COM



ANEXO11
Pregão Presencial N°032/2017

PROPOSTA DE PREÇOS - REFORMULADA

A

PREFEITURAMUNICIPALDE LAURO DE FREITAS
At S R. Pregoeiro.

Proponente:

ÑSTITUTOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA IMAP
N 05.277.208/0001-76 i INSC. ESTADUAL

Endereço: Av. TancredoNeves, 2539, Edif. CEO, Sala 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
00LCaminho das Árvores - CEP 41820-021 - Salvador/BA

leiefone: (71) 3038-9300 ! Emait Itcitacao.imap@gmail.com
Dados Bancários BANCO DO BRASIL - Agencia: 2976-9 - Conta Corrente: 206.243-7

em Distriminaçãodo Serviço ADM SEGOV UNtD Quant.
Valor VALOR

Unitário TOTAL

Solução tecnológica que edite, diagrame e realiz° CM
a publicaçâc dos atos administrativos oftas do R5 R$

X 4000 RS 66,00
R$

Município de Lauro de Freitas iBA, em somal de 132 000,00 132 000.00
COL

264.000,00
grande circulação no Estado da Bahia.
Soluçâo tecnológica que edite, diagrame e reabze CM
a pubilcaçâo dos atos administrativos ofidais do RS RS

X 3500 R$ 64,00
RS

Município de Lauro de FreitasiBA, Diário Ofical 02000,00 0200000 COL
224.000.00

da Uníðo -DOU, através da imprensa Nacional

Soluçào tecnológica que opere o sde institucional

o Municipio de Lauro de Freitas IBA nos wom RS RS
MÊS 12

R$ RS

a Lei 6*12,527/2011. onde estará hospedado o 27 000.00 27 000,00 4.500,00 54 000,00

tio Oficial do Municipio - DOM

Ida Proposta:R$542.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)

teráprazode validade de 60 (sessenta) dias corndos, a contar da data da sua entrega

stoa estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os fomeamentos a

specialmente, os de natureza inbutária, trabalhista e previdenaana. consutuindo se

muneração devida pelo contratante para execução completa do contrato

assinar o contrato, n° do CPF, no ao RG, Estado civi profissão e endam
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MUNICIPIO Lauro de Freitas y gygg

PREFEITURA MUNICIPAL DEO
LAURO DE FREITAS

filk IODOF¶l3111R \Dil\MINIU\ GM20th \ íØ\\RtlON' 0020
.

( Oilk\l \Dt: :N>lill
I \1( Mi le\L DL \LOH\hl it vi M BLD \ -

I :\Ï'
(\PJyF: u, 'Em una CONIR\l \NIO: Ul 50 i D DI i f. RO D kl in
Proceno \dminntraton: D l icuacha El i M i 171 \ IUJ S hpto do

Gmmacho

CERTIFICAÇÃODiGITAL: lEGXXNV7JDOWNWBNBCLJSG

Este edição encontra-se no site: www Jaurodefreitas.ba.io.org.brem servidorcertificadoICP-BAASIL
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.li HJ f OL. Mi t . Otilnta era

MUNICIPIO Lauro de Freitas a

PREFEITURA
DE LAURO DE FRE!TAS

AVISO DE RETIFICAÇÃODO EXTRKTO DO CONTRATO N°119/2017
EXTRATO DO FRINIEIRO TERMO AM1TVO N°02W2018

i e illi! Ni IV, , is e 1 b.DI t

\ 01 \RT \ \Li R la
h De de 1

ut

h.n.

n

I \ uno

I-\lR\iOIM)¾H NDO\DilOlfNIO\ 101201N4G(U\lRilOV.13020ll

liaiR\i\D\ N il i it \\L\lt ¡P\! 10 \D\lAblu\ LI l'UBLE \ · 1,['
l '.iM MF L 00 a ll \ T \\ lb \¾ \h lfh lLL lU) DI i

l I s'
Processo Adnurustrame AM3 2018 i icaagilo PREGÀO PRESLNGAL N"032 2017 byto
la C,mtrate Contratação de seruço referers a Japombihzgan de tecnologia paia atend meno
aa let federa\ n' 8 (,66 93 Det de b:Raç es i e demas leghia es enudams. para a reablacìo da
ediedo. diagramação e pubbcação do, _co, oncus no diáno olkial de momeipse 4DOME em
iornal de grande circulaçJo no Fstado da Ba na e 10 Diáno Ofkaal da L mão (DOl 4 para atender
a demanda de mun:opa Ob e:o do Ad.tamen:o Adaivo de Repogramaçàoe Romanciamento
do saldo existente para pubbea 30 no Uniro Otkial da Uniòn. para ocomper o salde prensin
para pubbeaçào no Drn de Grande reulação. confonne guanikatna teemca da Sctretana
\luncipal de Gmerno e plmüha quantttatua anet , ao placao supra Data de Ammatura 20 de
setembo de 20]N kleema lsabel Passo, tanuene

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EXKITl6FWOCYOOGGPUPlVG
Esta edição encontra-se no site: wwwlaurodefreitas.bajo.org.br em servidor certificadoICP-BRASIL

COM



Quartareira . l LPhltilkalÌÔLauro de Freitas MUISCMitO

Portarias

r PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

PORTARL\ ¾EGO\ \ 01. Di I" DF NI AIO DE 2017.

A PRFFFFTA ilUNK IPAL DE L tt RO DE FREI I a. E sud da Hahu no um
de -ua .unbuicões legais

RFSOI iT.:

trt. I". - Norne.« o sculdet \n e \1arto Pnmo, Mauw.la n 'l ( Pl n"
(107 07195-4N. como Gestel de i onlinas e t'ontratos da NLUTOMÏU

trL 2". I su PoriarM enna em nee: ra BW de su puhloa e

trt. 3"- Retagam-se as dispasmac, ern omrvio

I.uis 41aciel de Oliveira
Secre10no Munnpade Governo

REGlSTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CERTIFICAÇAO DIGITAL: SVCGLIRWHFBHOCC9WXGNIA

Esta edirpo encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL



15:13:2019 hups!.".v.vwstpo singw 7: rpresa:t racCE5|n,prirorP pe

CAf X A
Certificado de Regularidadedu FGTS- CRF

Inscrição: 05277208.:00 6

Razäo Social: IN5ETUTO P N :PAL L Afl‡1|NISIRA 43 PUBL CA

Nome Fantasia:lMAP
Endereço: AV IANCREDO NEVES 2539 T NY SL 200 A ?Dí)8 CAMINMO DAS

ARVORES SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econömica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situaçäo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não serv ra de prova contra cobrança de quaisquer
dèbitos referentes a contnouições e/ou encargos dev:dos, decorrentes
das obrigaçòes com o FGTS,

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101115533329026354

InformaÇäo obtida em 15/10/2018, as 14:46:19

A utilização deste Certificado cara os fins previstos em Let esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https uwwwaiige camayevidEmpresa CNyeCFShnpnotrP.ape as.



15/10 018 SERVlÇOS AO CIDADÃO

AUM 'UA (JMA OW

A LAIXA MDdi D£ MBK&tENlO OLMOOMA OGNNLCAO MAPA DO W MGuaAt(A iMPSINSA $
T

ut i Regu‡aridade do Empregner SRuado de Regdendade de Empeyder
Histônæ do Empregador

:: Historico do Empregador

Name Fantes

O

w.wp ou : br id.-ad-o CrU rf FJM 15H Menra%to=H a i .st
1



'5 10/20 8 SFRVlÇ S AD CIDADÄO

.
I I wvv imagov br

O

ittps nwww sifge ::aaa gav br/C:dadawCréCrhF9eCfSwistonroslah-sRegul asp



r-

11

I

in

UB¯

'e 4 'btE"4 TL. _T TLI J TOT
-;-_ 1-1 M :23-ial lui

TCTT¯ ¯'lI¯Q
f if4tDå , eDEp-JLA.-J'i

T . E -FM *l
I --L .1-o E-feL _lE-UJIe-E y

'
I

I
e-6 '- -'leb L.-- -Vik.4Em _'1¯l " ~, CC'¯IL I

li - E -
1

- - (-p 4 I- 9 'E's ¯iT1TLL r:::,3 ap orca ,¾
r- -y-ix- r_ -: rp ,r r -a-a--,1 --

L.L I

"¯.T '¯4¯ ¯ 69 P 7- I - PM -2

TT.f P " 1¯_
- -' O SM4U 4LU.•..I E-p21 Jii

.gi_ CE e ¯' BT, a

r-4r- -r-n à -u

. . LE -44, 6 & E-J

14tu ra--a

'.24-'TL L JT.I

\ l'l Yd T
¯

T I JS.II :
''i¯



GOVERNO DO ENTADO DA BAlllA i n « Is Hi 2tHN
I I

NEERETARIA DA FA7FNDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Ernitida para os efeitos dos arts, 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de derembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Cer dän N" 20182411799

M2Ao seem.

INSTIlfTOMI\R IPU DEADMI%fh!RM tilN BIN \

O INGER(ADEST4DilA I NF

134.622.101 - BAIMINI 45.2""".2% III-"6

Fica con t:cado que não co-stam ate a presente Jafa vendene as je esponsabudade aa pessoa s ce cu r dica acima
identfi:ade relativas acs e bu-os administrados Der esta Se etanä

Esta certicã, e-g cba odos ns se-s estabeleerie los quanto a inexistencia de debitos inclusive os insentos na Divida
Atwa de corrpeterci:a da f'rccuradon3 Geral do Estacc -essalvadoo direito da Fazenda Pubbca do Estado da B<ihia

cotrar cueisqær debitas qe vierem a ser aputados postenormente

O Emda err '5 /10:20 68 conforme Portaria rf 918/99 sencio vmida por 80 dias contados a partir da data de sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADANAS INSPETORIAS
FAZENDARIASOU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http:Hwww.sefar.ba.gov.br

Val.na mani e norswrra;An nni Fra 1, ario onginal de inscaçäo no CPF ounoCNPJda
Si r and o f ceM I seenal do Mimstena da Fazenda

T¾girm i de i Mt Ib nidmNeggnarpt



TRIBUNAL DE fi)NTAN I)A UNIÄO

CFRTIDAO NEGATIVA

DE

LICTIANITA INII)Î)NION

Nant a mpleh INSTITI TO NIENICIPAL DE ADilININ I R \Ciu Pl 81.10 A

t Pí N PJ 05.27.208/lHHil-76

O Tribunal de Contas da União CI RTlFICA que, nu gnesente data, o (al requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da rvlaçño de avsponsáveis inidimens para
participar de licitação na administmção publica federat por decisãodeste Tribunal,
nos termos do art. 46 da Lei n" 8.44M2 (Lei Oryûnica do TCU).

in t0Tl>ldin ÀLi fcÌBÇÕU U DMUÌLuda p3ril UmtwüØ dCNLi LOCUdàO M fcNPODS3\CA itilda 0ÀØ

anuikados do tens das acordans condenatorios aqueles enµs condenagnes tenham údo
500 prü/O de \\gÙT1Cid C\pirado. bem one agtteks alias apreciações estejarii siispetists
em razão de inteirosk;ño de recurso com eteito suspenstw ou de decisão judkal.

erndão emitkia as 00 &T 1
do du 01 10 20

\ 8. tom tahdade de innta du, a ontar da

A veracidade das inibrmações aqui prestadas podem ser c<mtirmadas no säl
hups contasacuses.br/ords/Pp IAUX)NED:VERIHCA

Codigy de controk da certidão: FESHul 1018044621

Atenção quakiuer rasura ou enrnda invalidará este doeuronto.



$ MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÅONEGATIVA DE DÈBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOS FEDERAISE A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: INSTITUTOMUNICIPALDE ADMINISTRACAOPUBLICA
CNPJ: 05.277.208/0001-76

Ressalvado o d:re to de a Fazenca Nac onal cobrar e inscrever quaisquer d vidas de
responsabilidadedo sujeito passivo actrra identificadoque vierem a ser apuradas, e cenificado que
não constam pendencias em seu nome relatwas a creditos tributários administrados pela Secretana
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insençöes em Divica Attva da Uniäa (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFNi

Esta certidäo é vanda para o estabelecimento matriz e suas ñbais e. no caso de ente fecerativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situaçäo do
sujeito passivo no ämbito ca RFB e da PGFN e aarange inclusive as contribuiçöes sacais previstas
nas almeas 'a' a 'd' do parágrafoúnico do art 11 da Lei n°8 212 de 24 de julho de 1991

A aceitação desta cerndho esta condicionada a venheaÇao de sua antenheidade na laternet. nos
endereços <http://rfigov br> ou <http:Bwww Dígin gov br

Gemdão emitida gratutamente com base na Portana Conjunta RFBJPGFN n° 1151. de 2/10/2014.
Em lica as 09 55 50 do dia 01/10/2018<hara e data de Brasilia>
Valida ate 30/03/2019
Codigo de controle da certidão BC6D.DB24.8121.ADF6
Qualquer resura ou ernenda invahdaráeste documento



D 10 018 erena ede al oo Simil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÏDICA
n.o le escrncie COMPROVANTEDE INSCRIÇÀOE DE SITUAÇÃO '^"¯"
05.277 208/0001-76 04/0912002
MAtmz CADASTRAL

INSTITUTOMUNICIPALDE ADMINISTRACAOPUBLICA

IMAP DEMAls

intW-*2 6 14 --fi À I EA ATIV :AEC E:GNfMIGi "FV 3A.

62,01-540 - Desenvolvimento de prograrnas de computador sob encomenda

CCDIG EDELI C3EAF 4tMlwel- Frar>•Ivi A- B i rs :M AN

58.11-5-00 - Edição de livros
58 12-3-01 - Ediçao de jornais dianos
58 13-1-00 - Ediçao de revistas
62 02-3-00 - Desenvolvimento o Ilcenciamento de programas de computador customizaveis
62 03-1-00 - Desenvolvimento e Itcenciamento de programas do computador neo-customizavels
62 04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informaëâo
62 09-1-00 - Suporte tecnico, manutencão e outros serviços em tecnologia da informacão
63 11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicaçäo e serviços de hospedagem raa internet

O 63 19-4-00 - Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informação na internet
72 20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencias sociais e humanas
74 90-1-04 - Atividades de Intermediaçao e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliários
8542-2-00 - Educação profissional de nível tecnologico
85 50-3-02 - Atividades de apoio a educaçao exceto caixas escolares
8640-2-05 -Serviços de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante. exceta tomografia
86 40-2·07 - Serviços de diagnostico por imagem sem uso de radiação sonizante, exceto ressonancia magnetica
8640-2.08 - Serviços de diagnostico por registro grafico - ECG, EEG e outros exames analogos
86 50-7-00 -Atividades de apoio a gestão de saude
BB 90-9-99 - Outras atividades de atenção a saude humana nao especificadas antenormente
9493-6-00 -Atividades de organizaçoes associattvas ligadas a cultura e a arte
59 20-6-02 - Atividades de consultona e auditoria contabile tabutana

399-9 - Associação Prrvada

AV TANCREDONEVES 2539 EDIF CEOTORRE NOVA YORK SALA 2000
2002 2003 2004 2005 2005 2007E 2005

41 820-021 CAMINNO DAS ARVORES SALVADOR BA

CELIOFILHO,CONTABILIDADE@OUTLOOK.COM
|

(71) 3038-9307 i (71) 3241-8147

Et?Erc:Corl'OFESPON5½EL E-¾

ATIVA 04 09/2002

Aprovaaopela Instrupäo Normatwa RFB rf 1 634 de 06 ce moo de 2016

Emódo nu dia 01/10/2018 as 09:57:01 (data e hora de Bras a). Página. 1/2

1 l[ . , ll I
rp .



01/10/20% Ri eim Feder c: Er I

O'
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
nacroot osco;A° COMPROVANTEDE INSCRIÇÄOE DE SITUAÇÀO -^'""*"'"
05.277,208/0001-76 04/09/2002
MATRiz CADASTRAL

NOf?E EMPFLTAR AL

INSTITUTOMUNICIPALDE ADMINISTRACAOPUBLICA

85 99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
91 01-5-00 - Atividades de bibliotecas e argulvos
74 2D-D-05 - Serviços de microfilmagern

399-9 - Associação Pnvada

LUGF 3DULE JUVER "DLi'IENT:
AV TANCREDONEVES 2539 EDIF CEO TORRE NOVA YORK SALA 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 E 2008

41.820-021 CAMINHODAS ARVORES
_

SALVADOR . BA

ENDERECO E.C'PCil. C TE.E DIE
CEL10FILHOCONTABIL10ADE@OUTLOOKCOM (71) 3038-9307 i (71) 3241 8147

ENTE FEDERAT'VH REs?ONSAVEL OFR)

ATIVA 04/09/2002

MO'lW1 Of GT lAÇÃO CADMTRA.

SITUAÇADEgrFDAs llAfA JAstilW Å I--H 16

Aprovado pela Iristrução NormativaRFB rf 1 634, de 06 de maio de 2018

Emitido no dia 01/10ADIS às 09:57:01 (data e hora de Brasíla) Paqina 2/2



11/09/201e 003268573
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

CERTIDÄON°: 003268573 FOLHA: 1/1

A mutenticidade desta certidao poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça
(http:llesa].t)ba.jus.br/scolabrirConferencia.do).

CERTIFICO que pesqu sendo os registros de d smbun,ões de feLS Liveis do Estado da Bahia
anteriores a data de 11:09:2018 verifiquei NADA CONSTAR em nome de

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. portador do CNPJ' 05 277.208/0001-76,
estabelecida na AV. TANCREDO NEVES, 2539, ED CEO SALVADOR SHOPPING. T NOVA YORK. SALA
2001, CAMINHODAS ÁRVORES,CEP: 41820-021. Salvador - BA ********'*******'***********'**'*****'**'**"^

Os dados informados sào oe responsablicade da solcitarde cesr-,do a titulandarM so rurfernis pela
interessado e/ou destnatáno A presente certidác abrance pesqu sa no Daner de dados Reie µenodo de 20
(v ntel anos

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi page através do DAJ (Docuniento de Arrecadação
JudiolMa L

Esta certidäo foi erritida pela nternet e sua vahdade e de 30 cias a paw da cata de sua enisshe Apos
esta data será necessána a emissao de uma nova certidäo

Ba vador terça 'eira, 1' de somn b .702

O

003268573
PEDIDO N°:



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Eazenda

Coordenadoria de Recuperaçãode Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoriada Divida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
InscriçãoMunicipal:245067/001-94

CNPJ: 05277208/0001-76
Contribuinte: IMllff fa Ml NR IPil DI ADMl%\¾\R4t, TV)Ilim ICA

Endereço: Memda lancredo Neves. Y 25W.( AMl\HO Dia AR\ IRl N

Numero da Certidão: 5.836.279
Certifice que a manção amma está com a segumle staa no de dobito. ate a presente data, resalvando o direito da

azenda Mumeipal cobrar quaisquer du idas que r ierem a ser apuradas. conforme artigo 277. 4 f. da i ei 7 186 06

lotal Total Total Toimi
Cotas ( otas ( atas CatasEtereitin Loralizaçâo Tributo Tipo de Documento Documento Situaçao a Vencer Atruso Residuo

Situagio de Autos e Notificaçñea
Tipo Numero do 000 Programação SHuaç8e
Notificaçào I Neal de Lançamento 2535/20) I 60764 PARCH AMENTO EFETIVADO

Contribuinte em situseño regular ao parcelamento de débitos do PPI/PAD.

O

Emissão autorizada à I 5:09 06 horas do dia 1 1
DW2018

Válida até dia 1
Elu/2018

Codigo de controle da eenidao 1Bl72237811AERIINNC637569608FI216
A autenticidade desta ecrudão podera ser confirmada na payma da secretana Mumapal da i vendadhnp www wie salvador ba gav ha
através du códwo de controk da cenidho auma



P\15 - Prefeitura \lumcipal de Sah ador

Certidão Positisa de Débitos N1ohiliarios com Efeito de Negativa
lascriväo ilonicipal: 2450¥¾001N4

( WJ: 052""20N WH -"0
ontribuinte: H a o

\umero tb ( ertidão: 4.NNRF ~

tool IMal lod i

tuacho de Autos e NouficacOes
po Numero do DOC Prograrnacho SRuaçäo

untrummte em situacão regubr no paredanent de debaux do PN.P UL

O

Emissão autorizada a D:21:28 as do dia 101Œ20) 8

Välida até dia 10/11/2018
Código de controk da certidan DE73CEO9800450A2695FCE%5A2ECES9



PLREUFEITDERFARMEUN\CIPALDE

A Controladoria - Coordenaçäo de Normas e Procedimentos

DECLARAÇÄO

Informamos que a RESERVA ORÇAMENTÀRIApara esta despesa é no montante de RS56.453 (cinquenta e seis mil e quatrocentose cinquenta e três reaist referente à rerlovaçãocontratual n° 130/2017 celebrado entre a Prefettura Municipal de Lauro de Freitas a oinstituto Municipal de Admimstraçäo - IMAP que tem como objetivoa prestaçäo de serviçode pubbcaçäo em jornal de grande circu\açäo e Diario Oficial do Municipio Processo n°
20149 de 2018, conforrne DOTAÇÄOORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÃRIA- 0400 Secretana Municipal de Governo
ATIVIDADE:2102

ELEMENTO:33903900
Fonte de Recursos 00 - Tesouro

Lauro de Freitas/BA, 17 de Outubro de 2018.

CA10 MARQUES
SUPERINTENDÊNTEDE ORÇAMENTO- SEFAZ
MAT. N° 66549



CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPlO
Processo n° 20.149/2018
Interessado(a): SEGOV - Secretaria de Governo

À SEGOV

DESPACHO

Trata-se de processo para celebração do Terceiro Aditivo de Prazo e Valor. relativo ao Contrato130/2017. cujo objeto e gerenciamento das publicaçöes dos Atos Admmistrativos.
Os presentes autos foram encaminhados a esta Coordenaçäo Central de Normas eProcedimentos - CONP para analise de conformidade e prosseguimento do feito, oportunidadeem que foram identificadas algumas :nconsistências tais como

(i) Ausência de Pesquisa de Preços: ocorre que compulsando os autos venftca-se aausência de Pesquisa de Preço para Renovação Contratual elemento indispensavel. Conformediscipilnamento do TCU - Acórdäo 1913/2006 - Segunda Càmara, profendo em SessäoExtraordinária da Segunda Câmara. de 25/7/2006. segundo o qual com fundamento no art 43inciso L da Let 8 443/92 cle o art 143 e 250. maiso it do Regimento Interno nas prorrogações decontratos corn ou sem repactuaçäo de preços, e indispensavel a pratica de consultalpesquisa depreços de mercado de modo a aferir se as condições e preços contratados continuam maisvantajosos para a admmistração, na forma preconizada no art 57, ll. da Lei 8 666/93
Por conseguinte e ndispensavel a pesquisa de preços, por ocastão das prorrogaçöes. atemesmo quando näo houver repactuações no mtuito de demonstraçäo da vantajosidade para aAdministracäo

Todavia. tal exigêncta näo restou comprovada Mostrando-se necessáno colacionar aspropostas de preÇas de outras empresas a fim de se perquarir a dita vantajosidade

Melhoria da Justificativa: apos resultado da pesquisa preços, avaliar a pertinéncia deadequar a justificativa para a renovaçäo contratuaL

(iii) Falta de numeraçäo do processo por fim, sahenta-se que a falta de numeração doprocesso configura falha de natureza formaL que deve ser sanada

Face ao exposto. estamos retornando os presentes autos para que sejam feitas as adequaÇõesnecessar as

Ein 22 de outubro de 20 18

Ciroline ntas da Gama
Assessora Especial
Coordenaçäo de Normas e Procedimentos

Ciente

u r a 22 de outubro de 2018

Apiò Vinag Nascimento
Con#olador eral do Municipio
Matri 36

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK, Lt 3,4 - Loteamento Tardim Aeroporto, Edif. Torres Business 30 AndarSala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
. LAURO DE FREITAS

PROCESS N° 20.149/18
ASSUNTO: Solicitação de Renovaçäe Contratual

URGENTE
Ä CGM,

Conforme despacho na (fls 29), estamos sâneando e informando os itens conforme
despacho

(i) - Conforme pressuposto mformado no acordão 1973/2006 e a Lei 8 443/92
estamos colacionando no processo as soucitações com pedido de cotaçäo
e as respostas com as devidas cotações, alem do mapa da composição de
preço para melhor ilustraçäo no processo

(ii) - Insenmos nova justificativa e novo SDC porque entendemos estarem
desconexo

(iii} - Numeramos todo o processo conforme recomendação.

Desde;à entendemos ter atendido a recomendaçäo informada no despacho da CGM
e soucitarnos prossegutmento do processo

Cordialmente.

Lauro de Freitas, 24 de outubro de 2018.

Co rdenador Executivo
Sec etaria de Gioverno - SEGOV
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50LIDTAÇAO DF DESPEGA E CONTRATAÇAO

Secretana SECRETARIA DE GOVERNO
Departamente
Narne do Requ½Itante LUIS MACIEL DE QUVBARA
Cargo/Funçño terretà Teleform:71 - UtMb8686
Fonte dr Recurso|Tesouro, convènlo, etc | t ) Tescul

|
Lonver

|
Øsun: r :nnenic t 9 m.uk

I |
Dera

5:..lieutnd rr Mtivertrentvelor:DCCDalve 10. IIIPHhrid C-treove.r;K,codetaus:irfr v.e.sr, 9tt:ll it-FOUNUEALXáDMI\lT5AçÅD
.,MI

.

:••'ej fral..'l'*rierF177 '37ya : irib :i(diud..ig::.gi fitnn' girai,Fgr¾dà p.,ia,•tt til tutkiir riid a

Unidade
Vaaritum Detalhamento de

.
Vaior Total iUnitário

Medida
Solúçiin Wäólägkiëlië õ¶ñië KiitãTääßli.idand Bó Mú¾itipiddàLãñiälf Tiëldiã78Aliánéands dá Löfnd

01 12.527/2011 onde estará hospedado o Diario Ofidal de Munkipig =DOM MÊ5
4.500 00 5A.000;QQ

sãiã¾iäirã[dû¾üii i ágrarra ãean a blicaisliifãiaiiaanihidiránvasa crainio uün iä lië so
repas/BA em iomal de grande circutagaa og ada da Bahia miecoluna 66;00 62M36 00

varAÞ BTT 496,00
boirfiratrva

A is, r it i r Grvr're d Munt:!pic je Lau u de f red.v. r a Argén y,pn- M..el c÷a cock,4d:.. Otr. Atu . Oder Encathru Plune va een :sr t.Dend
c'e:tad dein ne br-i::P,INSTUTU%kMi WLDL ADM.N:;'ida:), IMO par-woo.7 00 017 gitiroC:EJtéroer.00't-el:.R: ir,iCR l

cr=der¿Fri etr3 rier,19t)"Iµe:'d :P. II.lar inni'3CR11Uri..iµal::tnicTine.
1 3 L.¾ ¿,in'.lit-ineit";Ui'O(der v CCub .I

yidir enn espic relirrntesc31tin:::ept .000. Valor

(1(EPip lé•M-dluque,110TIC.'.I1: 33 T.TGiAt3eruds...eihrt.pr 1050¶inalfre-triut :>mtmTylterTEDWIOfaculJa. L-D!II dren
rer res,3ert032H.retúlunaµ.arau elviin 10 wn3|debreffelu.cle,i.
Sr:La aTO•rr |:sr\npohl:3(0:13serevi feelasje.n. DiviraEfriHde .Inà de 19._ que,2pro.1,ç,i C, 0Ser3 elt.spu Ire:::>a: U.4nd'etoCcri5
impresse No.luesi.:•rgis::e pure.vvi ladraleachode DOU.
& Ilt VE:". 9,1enliidasexµressa air:-- e rir ware err processo ada nisu un" la lAUX:ts r u,3berr na du..Je d:: un::::

se r
.olv t :Geo obwood.:.? Legi'.I.42 Pub r prec d (3em tilu :I:r De I-

De acertia con a k ação autor utuaças dede procene to seu

en¢aminharnento a Coordenaç$a para Wavid netas a ti ornit .

procedanentait
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LaMu 3 fr

at rado E a

Lautodefreitaafis



PREFFI TURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

KSTIFICATIVA

.\ Secretana de Goserno do .\lunicipio de I auro de freitas en orção responsã\cl pela publicação

dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal O gerviço está sendo prestado de forina
satisfatória pelo INSTITUTOMUNIOIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- IMAP por meio do
contrato if 032 2017. que tem o seu tenmno pres isto para 08 I 1

2f H 8 Considerando se tratar de

um sersigo imprescinditel para administraçño municipal hem como o seu carater continuado.
sislumbro a necessidade de renotação contratual.justificandoa realização de um noro aditiro de

prazo e de ialor

Ì [D ICHlpO. fgudÌÊO 400 3 ffDUißÇÃO HÜØ NC dafŠ ClT] TCÌ3ÇÜØ U ludON 05 lÎCOS pfè\ishb Orig10DÍmClHC

no contrato. pois temos item de Diário Oticial da i inião - DOL sofreu remanejamento dos

Emxcoluna para o sert iço de Jornal de Grande Circulação.

Sobre o miermedio das publicaçacs a serem realizadas no Diário Oficial da l'niño, destaco que a

prestaçùo desse seriiço serà leita por meio de contrato direto com a Imprensa Nacional. órgão

responsúsel pela ditulgaç3o do DOlI

As alterações foram anuidas expressamente pela Contratada, em processo administrativo n'

14.141 2018. como também na redução do objeto

I auro de i reitas, 24 de outubro de 2018.

Mat: 70251 feito o r nos acima

1 isc de CoulTató

1



Cotação i i
< apnmoolauroceftettas.ba.gov.br> LAURO DE
<andersort portalirnap.org.or> kJ FREITAS
23/10/2018 12:26

• SerMços pubhcações.doc×(78 KB)

Preados

Conforme onentação da Controladona Muntasal soliatamos a dev da cotagòo dos iters em anexo.

Desde já agradeço,

André Marter

Coordenador Executivo

SECRETARIA DE GO\TRNO

e



IMAP - Cotação SAI - Sistema de Acesso a
Informação PM L de Freitas - BA - 2018 LAURODE
Anderson Cruz <anderson@portahr,ap.org.br> FREITAS
<aorimo laurodefreiras.ba.gov.br >

23 101/2018 14:51

* IMAP CotaÇao SAI Sistema de Acesso a Informação PM L de Fr¢itas - SAppdf $36 KB)

Prezados boa Tarce,

Conforn,e soliatado segue catacão em anexo

Anderson Fabiano Silva da Cruz

i MA P



I MA P
A
PREFEITURA MUNICIPALDE LAURO DE FREITAS- BA
AT. SETOR DE COMPRAS

RAZÄO SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÄOPUBLICA - IMAP
NOME FANTASIA INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÄOPÙ\BLICA· IMAP
CN3J 05,277.208/0001-76
ENDEREÇO Av. Tancredo Neves. 2539 Edf. CEO Torre NOVA YORK Salas.

¯CNE T' 3038 9330
2001,2002.2003,2004,2005,2006,2007,2008, Caminho das Árvores - CEP.
41.820-021

PESSOA P/ CONTATO Anderson Cruz

COTAÇÃO DE PREÇOS

Itein intinac.in du%craigo i nidade ()uanndade \ aint lur Int.d

Valor I utal Por Extenso: Seiseentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e seis remis 677.436,¾

ssERvAçóes
Validade da Proposta : 60 ( sessenta dias)
DATA Assmatura

Salvador-BA23 de Outubro de 2018 INSTITUTO AfüNICIPA TRA¢Ao PusLICA WAP
ANDERSON FABIA SILVA DA CRUZ- CONSULTOR

CPF. 873.935.225-00

05.277.208/0001-76
iMAP Inst wie 4,ir-icipal de Admmisuação Pet ca

a fancr÷do Neles 2539 Edf CFO 'ere NOVA r DRM

Salas 2cc1,2002.200320042005 7306 7307 20(16

Carrio Gas Arares- CE O ò23 32 ,
1 irssi ro Mt rir pal Ce Acoi ist aio Publi a*-*M

C,. ~ar recinNeoes 75W ELI LEO 54ddM'
11 :192J C21 Sa u em GA
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Re: Cotação e i i
i e Diano Otiaal Ba <publicar.oest enegerd com br LAURO DE
o <apuma lauradefreatas.ba.gov br> 4. FREITAS
I u 23/10/2018 15 51

• 30596b6f png (~16 KB)
• COT AÇAO LAURO DE FPEITAS.doc (~193 KR)

Boa tardel

Segue otagna

Em ter, 23 de out de 2018 As 12:23, <apnmoulaurodefreitas.ba.uov br> escreveu;

Prerados,

Conforme orientagao ce Cortroladona Montapa sobatamos a devida cotacào dos itens em anexo

Desde ja agradeça,

André Marter

Coordenador Executivo

SECRETARIA DE GOVERNO

enciosamente,

Rede Geral
f ransparencia para seu Muntacto
Tel.:(75) 3622-0970
www.dtanooficialba.com.b-

i a . 30596bbf.png
LAURO DE 6 e

FREITAS



e Rede Gera
PROPOSTA DE PREÇOS-COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA,

-1PRESA: Rede Geral Serotços Ll DA
JD. COMERCIAL: Av Gov Joño Durval C.arneiro, 3665 - 5ala 1611 - Edf Multiplace Boulevard - São Joäo Feua de Santana - Ba
3: 44 051 065

|
FONE/FAX: (75) 3622 0970 i CONTATO: Ricydo Cedrat INSC. ESTADUAL: Isento | CNPJ: 08 241.186/000¥82

\LIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta.I dias
PRESENTANTE LEGAL: Ricarco 5choenemann Cecrat e Humberto Schuenemann Ledra:

ETO: Contrataç3a de Serviço referente a dispontbilizaçao de tecnologia para atendimento da ler Oceral ri" 8 666/93 [Lei ce
açõesi e demais legislaÇöes correlatal para a realizaçao da ed cao clagramaçño e pubbcação dos a-os ofirlas no Diario Chaal de
napto (DOM) em ornal de grande circulaçao no Estado da Bahia pa:a atender a cen'anda do municip.a de Lauro de Freita pelo
ado de 12 meses

Cm a co 9,446 R$80,00 R$755.680,00

athii il n n. ol lo \iinnom le i.litro de Irota,M\ sm

li.ai
I .iL ChFI L .1 LI DII

|
Vlin

1 B.fD.1

ili o lesas e edite diagna ce roahre a PI-lMisava- U Mès 12 meses R$7.000,00 R$84.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 839,680,00

VALOR TOTALDA PROPOSTA: R$839 680,00 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVOS MIL REAIS SEISSENTOS E OITENTA REAIS}
PRAZO DE VALIDADEDA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

daramos que por ser de seu conhecimento atende e se submere a todas as dispos,çöes da Lei Federal n° 8.66G/93, e suas a ter

enores, Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 e demais normas cornplementares e aisposiçöes deste instrumento, que disciplmam os certal
tratos

eclaramos, outrossim, que os matenals ofertados estão de acordo com as especif<acões let.nicas exigidas, indesive cuanto a garanti;;

4
Dedaramos eue rios precos ofertados nesta proposta e os lances formulados estão indosos todas e quaiscuer despesas necessanar p:n

to desta botação tais como impostos, tnoutos, ent.argos e contribuiçües souws fis:.als, parabstais, fretes, deslocamento hospchay
los e demas cesµesas inerentes, sendo o preço ofertado corresponder rigorosamen-e as especificações do objeto licitaco Os vi-
tados estão inclusas todos os t.ustos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impos:ns, taxas ne cualquer natureza et

sauer cue, cireta ou mdiretamente, opliquem ou venham a imphrar no fiel rumpr:mentodo contrato

Feira de Santana 23 de outubro de 2018.

HÊDE GE HAL SERVIÇOSLTDA

08.24L186/0001 82

RICARDO SCHUENEMANN CEDRAL
SOCIO DIRE108

CPF 032.269 655 06

241 186 01-87

(N3) Um 31 86,·0031 2
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Re: Cotação
MICHELLE DOEM <financeiroscoeW org b LAURO DE
<apnmo¾aurodefre tas ba.qcv Dr.- FREITAS
24/10/2018 09 45

• 30595bŒpng (~1e KS)
• COTAÇAO (11).paf (~20 1 K S)

SEGLJE EM ANFXO

Em ter, 23 de out de 2018 as 17 :9, aorimonlaurodefremas be cov Dr escrevem

Prezados.

Conforme onentação aa Controladorra Munic ipt soucitamos a devida cotaçäo dos l'ens em anexo.

Desde ja ag adeÇc,

André Marter

Coordenador Eiecutiin

NEERET WIA DE GOVERNO

Einanceiro
Mirhele Gen alves

O IBDM- INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Contato: - (71) 3500-2525 (71) 3500-2517 (71) 3500-2518 (71) 99900-3939 - (71)
i 99208.9796

LAURO DE -16 as

FREITAS
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MAPA DE COTAÇÃO

Unidade de Valor.Item Detalnamento TOTAL
Medida ! Unitato

01 ',chumatrarnwnd autoper e eta/Jusia IJ•Min in 12 ME: J'ainH .400 li

'.nung M- nobyn , aus este diagrarne e a vulilu an ile ce
02 ni, pu o i 4 ,ulminediaron o av en Muniripio lainn de i wilr,/Ilit n Minx 944b rmarolun.
03 TOTAL 677.416,00

item Detaiha.menni IJntdade de Valor
TOTAL

Medida Jotano

U2

03 TOTAL 839 680,00

item i Detalhamentc> Unidade de Valor
TOT At

Medida Unitario

02

03 TOTAL 711 JJa 00



• CONTROLADORIAGERALDO MUNICiPIO

ASSUNTO UNIDADE PROC. ADM. N°
REQUISITANTE 20.149/2018ADITIVOCONTRATUAL

DE PRAZO SEGOV

Fundamentação:
Lei 8666/93 e outrasValor Estimado:

R$ 677.436,00Objeto: Solcitagno ao celebração do terceiro termo aditivo ao pra:o do
contrato 130/2017 celebrado entre o Muniapio de Lauro de Freitas
e a empresa INSTITUTO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÄO - IMAP,
referente a contratação de empresa para disponibilização de
solução tecnológica integrada, para atendimento da Lei de
Ucitações,

ITENS DE VERIFICAÇÃO
FORMALIZA ÀO PROCESSUAL CONFORME LEl N"8.666|93

DA ANÁLISE
Compulsando os autos, forarn identificadas algurnas inconsistenc as que foram

ob eto de apontamento anterior no Despacho de fl 29 tendo a unidade requisitante, ao nosso
ver, procedido as regularizações devidas.

Por conduto de despacho, retornam os autos a esta controladoria para conclusão da
anabse acerca da regulandade do processo.

Após análise da documentação constante dos autos, verifica-se que, em que pese a
SDC mdicar como objeto "aditivo de prazo e valor", o confronto da referida SDC com o
Prirneiro Aditivo ao Contrato de ne 130|2017 (fis. 05/12L constata-se que o valor mensal de
R$ 4.500,00 (quatro mi\ e auinhentos reais) eo valor do cm X coluna de R$ 66,00 (sessenta e
seis reais), bem como o valor global do contrata, não sofreram alteraçòes para que se possa
configurar um aditivo de valor.

Fetta tal consideração, registra-se que tal arcunstãnaa näo se caractenza óbice ao
prosseguimento do feito, podendo ser sanada com a retificação da SDC para evitar-se induzir
a erro no momento da elaboraçäo do termo aditivo.

Por consegumte, sobre os aspectos formais da sofiatação, venfica-se a regulandade
da instruçäo processual, dada a existênaa dos documentos necessários a formahaação do

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento 3ardim Aeroporto, Edif. Torres Busmess 3e AndarSala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

I ROC ENSO ADMINISTRATlì O N": 2049 2018

INTERENSADO: SElli'FTARIA Mi \lClPAL Ol (iCVI RNO

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO ADEllVO DE PRA/O

I AREGR.IERÍDICO

EMENIA: PR()RRtNiÃÇÀO EX) PRAZO DO

Ct)NiRA1() Y \102017 CONSLLTA FORMAL
POSSIBII IDADF.

O

L RFl.ATÓRIO

Trata-se de solicitacão formulada pela Secretaria Municipal de Goremo iSEGOV l.

acerca da possibilidade de prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses do contrato

admunstrativo n" l30 20\7. celebrado entre o Minúcipio en INSTTTiiTO \RNICIPAL DE

ADMINISIRAÇÀ()PI:BI.ICA
- IMAP. mamendo-se o talor no montante de RS 67T500.00

(Seiscen10N e Selenta e scle miL tplinhentos reais)

Os:unos do processo foram instruidos com os seguintes documentos: 1) Solicitação de

Despesa e Comratação th Gl t: 2: Solicitação de Autorizacão para realtar Adiino Ok 02);

3) Jusuficativa tecnica. (fk 03): 4) controle de saldo do contrato (th 04): 5) cöpia do comrato

e extrato do termo aditiro likuñ \4), ni cenidnes de regularidade tocal ith. 16 27);

7)Declaração de Reseria Orçamentaria (Ik 28): SIDespacho CGM fik 29t 9) Despacho

SEGOV UK 300. 10tSolicitaçSo de Despesa e Contrataño dh 311: Il).lusiilcutiva du

Secretaria (ik 32); 12) Cotaçüa (Ik 33 0: 10) Relatorio n" 73W2018 da Conformidade da

CG\L opinando pelo conlarmidade processual e prosseguimente do kilo.
4
th.41 42i
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IL El NDAMENTAÇÃO

Antes de examimir as questões inticas e juridicas do caso concreto, deve-se salemar

que a presente manifestação torna por base, exclusivamente. os elementos que constam até a

presente data nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este órgão incumbe

pfdú3f CONSUDOfil 506 0 pfÌS11RI USlfilall3CDIC itift ICtt lÙtU Ulc LtB11pfl]Ddt lidelllTar Lt

comeniencia eu oportumdade dos atos praticados no ambito do Municipio nem analisar

aspect05 de nature/G cminentemente leenico-fidministnità a.

Demais disso, entende-se que as manifestaçôes da Procuradoria Juridica Administrativa

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

pode, de forma justificada, adotar orientação contråria ou diversa daquela emanada da

consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigatòria, porém não

i meulante da autoridade competente.

Nessa senda. Como simples orienação juridica. \isando auxiliar a Administraçào

Publica na tomada das decisões que atendam primordialmente a Onaldade de interesse púNico

e a observancia dos princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federat passa-

Se a CNpor a tjue se segUm

\1anicipio de l auro de Freiu celebrou com o INNTITUTO MUNICIPAl DE

ADMINISTRAÇÃO PÚHI ICA - IMAP. pelo prazo de 12 (deret meses o contrato

admini.stratna n" l.20 20i7. tendo como obielo a / ) : a t\7R!! M (0 lif. NF.RI It, O Rí.?LRA\ /E

f
il/RPU\!/i!//70 01 F NTTC\f lith;/I PIRi :TT\/)/1/E\Trini /F/FEfiFRii \ MM I.nt/F/nf

IltW IT-KOEst E Of 1/1/\ /Eo/\/ 1 La i NRRLLAT4\ / 1RI f RE1//71 ja Of TT>A ÏØ.

II/UrRitIR ÌØL l'I Blh h ÏØlnu 1/UN<l/h lU\\0DÏ IRIOU//t !U la)\// \/t H'ld.lNMit J.if

lup\ / Of t;Ri\DF t'|R( li (in\nit[Un!!•180Hi? L)DifR/utUh?U Dr /\/ÏØyluN ,

PIRi ITE\DFR I I)Tll¡\ni DEN/F ill \/e /Pit>
< Ø\/i/Rt/[ TF Rifa DE REFFRF L i lF l'/ l\/LH

|

DFSTF FTVTll (contraino:, //\ (0 14/

NONIC CabO. 3 RIUllápahŠddC piCICDAC pfDDI \ff 3 pror!OgdÇ JO PT3/O POf mah li

Ï d4VC i me.NCN, ConstanlC C alcNLada È¾ Í¾ O Ì Jos autos

Procuradoria GerakProcuradoria Fiscal
Rua Sihundir E Chaves, 10ß, quadra K, lates 3 e 4, Empresarial Torres Businas C4JI,
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Para melhor compreensão do tema insta-se lessaltar ytie o contrato em discilà¾ÜØ Ü

essencial para o andamento da ath idades do municipio. uma v ez que r ersa sobre publicagnes

dos atos oñeiais em todo território nacional, como pode ser entendido através da leitura da

justificativaapresentada pela Secretaria requisitante, senão vejamos:

(..i ('onsiilevando se trarLl/ tŠf ÎUU SLI Î U |fŠl Et1tÎÊILÎ ( (jfd (I (Î4?Ê Él ËÊ(Î(I

nunneipal AVID canto a seu Etivalci tonitanat/a. 17t/lillibro ti lifanithhÍt t/c /Citanipio
andratual. justificantioa realiração cie um novo m/inra de prazo

Thü3ht nÏØ jNidem OS SCf\ÍÇ¾ COnlf313LÌØ.5 SfÏCIR SUNfilst.h. GilÏTCiltÛ 0111

prejuitos irreparáveis a :idministração publica. inriumdo-se imperiosa a sua continuaçào. em

respeno a SupremacM do imeresse Puhhco

Ademais. a Administração Publica quando da sua atuaç30 e buscalido sempre preserar

o principio da Supremacia do Interesse Publico, age utilizando-se de prerrogatis as que lhe sào

conferidas pela Lei por intemi¿dio das denominadas clausulas exorbitames ou de ¡,ris ilegio, o

que no piesente caso re-la elemenstrado em face da powihihdade de alteração, tomando riatel

3 (3fDITO' LlÇÜØ QUE IlKilk
I (rÍO/¢Ê Ill¢>Cs dO l'1p (Um KlfLtÊ lIliclüÌIllef3tc P3CIUlitÎtl. LOllstklTild

J,ÌCilcLKÌO C LÌC\ idalldille Ë\lihŠlllWDitkÌØ

U Superior Tribunal de Justiça as.sim entende de famia pacinea sobre o tema.

(C\fL lU

n furena .Ít' a':h!Ïttu on ilt erfutpunicrit die a ÍNut!c cÌc ff!"o ¡Urd .a sith acret (Dios

.Le ; N 666 0) m i hi : | 1 ( ) ri.o! je .;/ter,n mulate ra/n¡cut , a;;ote repren nia

il/Nu |Wt'll'u'QJi .! u n .Als a ¡Ìi; LÏRiiHitlfugno giffe; y W) 001)Att u IttftT,\¾

pHÊ'Îhn $Û¤ ½ 0)\.';/th H) :U. .'jfdf!D .hÌc /ICH) f..*)UE iff PRPú{h iniinje all

rÍf? se « ohn > Ad./ !" I Tc| \|p ljsn;u .kruija. Lo li in JtBC l.1/ Je

.N IM Jun' a¡ nd .!! // \ / // //t/ (. uneru.haa à I ci ric I n ua a e ( antrat

hunnustr.un, il ru 5.L /',ado li;ahina UllJ. O 3 - .riernd! 800

l'on urad a fa rol A.« uradana Í n< di
//nu \ileandir ? ( haert //8, quadro Á, lates i e -1. I rypresaria! forr. firouan ( i

/L
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À | CÍ Ñ.6M1 6. DON Ufflgos abilÍ\0 ÖÍSCf (IT11t10AOS. 1105 (fŒl U CDlbildal13CDIO ÍCg3Ì NObte 3

113MCfŠ Ifüldda 00510 XifcCCf. RTh

AIT 4 Jitt:IpÎit tÍ(1.\ C.>tytrafo> rey.h;¾ par cla f,c; itetuti aclurit..; a
L's CH..u; a l'es !:1 as

e Et dita <•rs tierra;/ J; i..:, cy eya eptatuo a, a r; at vat

Une¶u .tütüthrr; ¡riarut'Qgûr). niallt;Aja to n/U(A C/dH:sHÎd.\ c JH/fulti
,

\Ce'uf,itÅl a tulH/ICIA,19 Å sch ..'efíHÌ!Êfh' C..il MHU/J-/ÏthPA ;¡r te ,g',ar
/Í</UN :Alt ht||N:H/s' HJafn.'s. sidefillucall.. Jidrid M i.'n; j ros com

j / II -sihuletuu·Àn spatuiti.•;jt illa'i,iltn.'nti pr,'Viet enttala.Uns
Intnf a fwrinni:lo , not es tu Ï

i

Àr/ Af a6 s.tanl/JIon 10 ?tira pr estu l.dt pt•eler:L. O Js/ a anni at
titt pia/1//ctlin en tius segultilev nístu

! - walateralmente p..la Limo:ntras, Jo

O .thain.Á÷Há t§§.)ft.;sin.J/d;ogQuil l'dof :lydr.g inij uttrelitit;
/e ik'ecMit u |fnunnistitt tjitan/Hutral .h ut¿ ablL U ? II I..?/?AÌËÊ P\ grl¿>¶

t lu Í.ci.

IA .:JUtuiAfi 7;, ¿

o|rafahji• at at j;or gy igs ,,ig/ly 3

-
.filldflhHL 147'W101·:1 t'll illfDIL45 (pic íc' I,'effth Ils Os Ni.'l\/su\ DN

: .ty;prus an n, µ314 , ;¡n,-,; p a r HT:n do ! ;$UI in/Chd sinauÍ!:JJ.' :A = IHH J/a' i

n , uno ¡\;t ¿|a; i ref••/ttid LA ,_,|d i , ou de espapatt;¿nta ut, u |trit;Is Ã: _30

(..jht(Ni n/tt pri? ..cil/<t! put a on \L .3 LÍØl. .,Ê Î¾

Por consequèncut. em har endo permissivo legaÍ para concretização do quanto

pleiwado. bem assim esidindo fundamento logico e jundico para a sua efetisação. vislumbro

não huser qualquer obice à sua consecução. o que vai ao encontro do Principio da Legalidade.

este regente da Admkhtruçào PúNica.

A professora Maria Sylvia Zanena Di Pietro ao tratar sobre o aladido princípio e a sua

conelação com a Administração Pública nos ensina que, verbis:

"Segundo a ?rinopia da Legalidadea Administraçaa ?úáuca sû pode f4er
spe a ei permite ,,) Em decorrância &co, 4 Adaiinistração PúWica nao poda
n su;1ples an millahananin J.Nh ei r Utl . ti tyn;/qhts Copet ic ethu

!¾ied, t ( ;/n et Ud ;Ãr iM .Unununli•¾ para !.;n/o cÍ.i e!Cpflhie :A J

Titredo f</unni,0a!«u !
" e./, SJa Í'Ju/o filas 3HM p A - ar.pnal nau

Praemadoria Geral Prat uraduna / iwal
Rua hilvandir Et /tures füß.quadra A, fela e A I mpn wrud lorre Huonen t LH.

d/hÌdt.
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Atente-se, ainda. que ha expressa limitação temporal imposta pelo aludido diploma

legaL precanizando que tais prorrogações não poderão ultrapassar a 60 (sessenta) meses.

contimne expende o artigo 57. inciso 11 da Lei Khh6K

No que tance a supressão do obieto. det idarnente justificada pela Secretaria

requisitante, com efcito, a Administracao Publica, esta rescuardada pela legislação que rege a

matéria como acima mencionadte este livi realvado atratús do \" termo aditito, que liti

efeitisado atrasés do Processo Administralita if 0710| 2018. cujo eMrato encontra-se

acortados aos autos nas lidbas 13.

Sobre a snatéria o artigo 65. ple. da I.ei sf 8,66693 preconita que *os contratos

regidos por esta Lei poderän ser alterados, com as desidas justificativas,nos seguintes

casus. [.. ] § l' O contratado lica obrigado a aceitar, mt mesmas condiçòes contratuais, os

cinO' POLKilhüÀ93Ah;E inicial atualizado do contrato, c. no caso particular de retorma de

edificio ou de equipamento, ate o limite de 50"a teinquenta por centoi para os seus

aerèscimost

O Superior i ribunal de Justica assim entende de forma pacifica sobre o tema.

IC\IllË

'1 1
O contratado tica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou St PREN¾ÔE's que se fizerem nas obras. sersiços ou compras, ate

25"o du salor inicial atuahzado do contrato. e, no casa particular de reforma de

edifício ou de equipamento. até o limite de Efra para os seus acréscimos il ei

8 one 9.s. an ei e
'

) O poder de alterar unilateralmente o a uste representa

uma prerroyalna a disposiçùo da Adnunistração para cunerettrar o interewe

pùbbco. ½o se constiini em arbitrariedade nem fonte de enriquecimento iheito

| |" IRhp n 6te SM RJ l' I .
rei Min IJernse Mrtida i eni Il 06 200 Di de

N(1620f)? apud Il lEN Ell Hi). ( omentatu s a La de Laaueies < trotuato

4Gununhann i i ed %\0 P.t ilo Diaieth.d. lli lii. p 75 - Origitial 1130 desl;Kada I

DChlliflC 31HÔ3 IITljX îRÌC Eli'in U 4110 (1 0001 IllitŠde du sfr\ C t.ÌC C\LTenid

iniportância para a Poder Pùblico Mun elpaL uma \e/ ytte en veiculo capar de carantir a

f'l Hithfund b att Uh !D usÍQ/ n! Í /L 1)

Rua \iivandir 1. ( lun in a;nn a /L in i omo La u! lar i 81010
,

( //
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triumparanaa dos atos publicos. awegurando asson a principio da trailsparëncia. Pnneipio este

constitucionalmente resguardado. Ewa alteraçãX no entanto, desera ser farmah73da por meio do

de lermo Adip sendo mantidos todos o iernos do entram isnguck ressahando o que ten

abieto do primeiro aditamento.

IIL CONCLUSÃO

Bl ËGCC 00 C\pOstO e COIbidCMOdd 05 AOCLHllcDhlk JCOSÎU b 110% JULON OpÑOS OSf3

Procuradoria pelo cabimento e pela legalidade da prorrogaç3n do prato do contrato

admimstralito n" 130/2017, pele Lipso temporal de 12 (dozei meses. lasneado na

fundamentaçãosupramencionada.

Ressalta-se sinda que a minuta di Tem adilite «gue innlamente corn as aulus detidamente

Matada por esta signatilna

intes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto disposto na

Comunicacão interna 06/2017 - PGNI. devem os autos seguir para o Procurador Geral ou para
seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio de delegacão expressa, para
deliberacão sobre a malería

Eu Parecer.

Lauro de Freitas 07 Je novembro de 2DIS.

Cida da Niha Nantos Crusué
Prouradora do Mumelpin

19 utm/ nw <s jel Pas uruíana l os al
Rua /can./ir I .

< lon o. lux. qu tra ha Le :
4 -t. I nic ourun f orr limia, f i ||.

3" ander;
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Pe a presem in trumente tLi udrado o or nas ,ib:in.a pesukade de ase:d ein si se tunte IL, ii.1, e deel.a.y

( Oi lRA I ADI I ADO n". 134W2017 (,aerdedo d, r.ka reteicinc = a, tub ha oio a par.I ilernJimeme
d, in feJ r n ohn la de I:o oca e i.v.o- 1.ga, errdate para a r:alva,ür di o a dia¿rairAar c

l
Mane Olkui da Unu lb it

i p.u i sen r .no a en in miapie.

II(IT\(.iO:PHiti UFPlai\tl\l N I H

PR(X I MO ADi11NINTRtil\O: 11

DOTt(\OORC\\1E\ItkIt:GlMI20 ni i

(OilRAf\NTE:ill\lfÍPIODELAURO DI IRill \¾,penas punh ade.hreiopuhko conixJe:n.ialmPias
1000

I I lya dus%into, sr i entra
I

mirede
E reibt 8 \ 9,a ito not NN \11 n I

i

42¯'
N19 011111-10 leste lla represenlado

,1 sta Pr Ian Nra iloema Isabel Panos Gramathu.

CONTRAI tut: CWilli 10 ill NK IPil Di \DilININTRAÇÃO P(BLIC \ - IMAP, arts.nu no t \l'I \1! sls
, il T' 4 dWil- nial.10u ben..L lart.reje \aes n

'¯N
i i

t• f irre \os
. Iwylie Niki ? Bil a 3 t arnirlo

d \n mies i
I P 41 82 IC" klui-Ins H \ ne D, .no representa lo n.= h*rtna do ete- i latt e- Maal,

t IAI NI I \ PRiilflRt:OILJFTODO \DII\\1ENIO:
\] Ma dc pran per mee 11 (dozei meses com termo uiscani em DK1020IN.e termo final em Dill 21119 com valor
chthal de R%" .43h)HHw:wentos c wtenta e wte mil quatt icentos e trinta e sets reaiq. como ned a i o orgmer u

típ¯J
U

\
JOÍiuthu 10 iled CA kJCht!Ist Ñ\L tri) i Uniside

(LilslLi NEnl \DA - Rtillit \(10 41, r. alle- rrt I:Li-il en ern otr
irje

LL it st l i TERC EIRA: LEGLNL at 10 PERl IN t E: 1 a e peEi ! s i s ono re
inda aanun U-D = ti ponnenks Usi, Iirw m on 02 lyu.cna

o e-. J o: iconirn. abai, Ando o has a i i wii.is par dien lyuer ye 1.10 Ce e ah nin

To de Freitas IP de \otembro de 2018.

|

Mt ti PIO D OD FRLIIAS BAHIA
310ema I abel Pu as iacha - Ÿrefe i luni al

NifRI ARIA 3 IPil.DI CO\FRNO
Lt 1 i de ario ilunicipal

1551110 IO Y10NIf lPtL DE ADML 1RAÇÃO PUBLICA - 1MAP
(ONIR41ADA
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