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aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medico previa relatada pela Contratada, bem como para avaliar a

conformidade dos servÿos executados, inclusive quanto a obrigafSo de utiliza92o de produtos e subprodutos florestais

de comprovada procedencia legal.

5.6. No caso de etapas n3o concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, ser3o pagos apenas os servÿos

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.7. A aprova92o da medÿao prdvia apresentada pela Contratada n3o a exime de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem implica aceita93o definitiva dos servÿos executados.

5.8. Ap6s a aprova93o, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medÿao definitiva aprovada, acompanhada

da planilha de medi9ao de servi9os e de memdria de cdlculo detalhada.

5.9. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste.

5.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura flea condicionado a verifica93o da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os servÿos efetivamente executados, bem como ds seguintes comprova9<5es, que

deverao obrigatoriamente acompanhd-la:

a) Do pagamento da remunera9ao e das contribui95es sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servi90 e Previdencia

Social), correspondentes ao mes da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados

a execu9do contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal, atravds das documenta9des mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c) Do cumprimento das obriga9des trabalhistas, correspondentes & liltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela

Administra9ao.

5.11. Havendo erro na apresenta9ao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunst&ncia que

impeca a liquidacSo da despesa, o pagamento ficara pendente atd que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

5.12. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprova93o da regulariza9ao da situa93o, n3o

acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a reten93o tributdria prevista na legisla9ao aplicdvel.

5.14. Quanto ao Imposto sobre Serves de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legisla9ao municipal aplicdvel. A Contratante n2o se responsabilizari por qualquer
despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura n3o tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO: /r:
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6.1. Para Garantia do flel e exato cumprimento de todas as obriga9&es contratuais, a CONTRATADA terd que prestar

garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste

Contrato;

6.2. A CauÿSo em Dinheiro sera atualizada monetariamente. Cau?ao em Tftulos da Divida Publica, Seguro Garantia ou

Fianga Bancaria, ndo renderdo juros ou corre?ao monetdria, ressalvado os direitos inerentes aos pr6prios Tftulos

depositados.

6.3. A CONTRATANTE poderd descontar do valor da Garantia Contratual a importdncia que a qualquer tftulo lhe for

devida pela CONTRATADA;

6.4. A Cau?§o de Garantia de flel cumprimento das obrigaÿdes contratuais serd devolvida d CONTRATADA ap6s a

lavratura do Termo de Encerramento das obrigaQdes pactuadas.

CLAUSULA SfeTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. O CONTRATADO, obriga-se a fomecer mdo-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensllios

necessdrios para a perfeita execuÿdo dos serviÿos e demais atividades correlatas.

7.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTAÿAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondente, antes da emissdo da primeira fatura. A inobservfincia desta

exigfincia implicard em reten?do do pagamento correspondente.

7.3. Obter junto d Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de constru9do e, se necessdrio, o alvara de demoli9do
e demais documentos e autoriza9Ses exigfveis, na forma da legisla9do aplicdvel.

7.4. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia ds normas da legisla9do pertinente, cumprindo as determina95es dos

Poderes Publicos, mantendo o local dos servÿos sempre limpo e nas melhores condi9fles de seguran9a, higiene e

disciplina.

7.5. Atentar. em reÿdo ao material, para todas as disposÿSes e especifica9des constantes no Memorial Descritivo,

Projeto e Planilhas.

7.6. Submeter previamente, por escrito, d CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudan9as
mdtodos executivos que fujam ds especifica9des do Memorial Descritivo.

nos

7.7. Refazer, ds suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as

especifica9fies constantes no Memorial Descritivo e anexos deste, bem como substituir aqueles realizados com materiais

defeituosos ou com vfcio de constru9do.
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7.8. Observar as diretrizes, critÿrios e procedimentos para a gest2o dos resfduos da construfao civil estabelecidos na

Resoluÿao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e

3°, da InstriKjao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resfduos origindrios da contrataÿao deverd obedecer ds diretrizes tdcnicas e procedimentos do

Programs Municipal de Gerenciamento de Resfduos da Constru$3o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos

da Constru?3o Civil apresentado ao 6rg3o competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu?ao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera

providenciar a destinapdo ambientalmente adequada dos residuos da constru93o civil origindrios da contrata?ao,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.l) Resfduos - Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma

de agregados, ou encaminhados a dreas de aterro de resfduos da constru?ao civil, sendo dispostos de modo a permitir a

sua utilizafdo ou reciclagem futura;

b.2) Resfduos - Classe B (recicldveis para outras destina9des): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a

dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza93o ou reciclagem futura;

b.3) Resfduos - Classe C (para os quais n3o foram desenvolvidas tecnologias ou aplica90es economicamente vidveis

que permitam a sua reciclagem/recupera9ao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade

com as normas tdcnicas especfficas;

b.4) Resfduos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais d saude): deverao ser armazenados, transportados,

reutilizados e destinados em conformidade com as normas tdcnicas especfficas.

c) Em nenhuma hipotese o CONTRATADO poderd dispor os resfduos origindrios da contrata93o aterros de resfduos

domicil iares, dreas de “bota fora", encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas

n3o licenciadas;

7.9. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

a) Qualquer instala93o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia para a atmosfera,

por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucSo contratual, deverd respeitar os limites mdximos de emiss3o de

poluentes admitidos na Resolu93o CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legisla93o correlata, de acordo com o poluente e

o tipo de fonte;

b) Na execu93o contratual, conforme o caso, a emiss3o de rufdos n3o poderd ultrapassar os nfveis considerados

aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -Avalia93o do Rufdo em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da

Associa93o Brasileira de Normas Tdcnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na N3R-10.152 - Nfveis de Rufdo para

conforto acustico, da Associa93o Brasileira de Normas Tdcnicas - ABNT, nos termos da Reso!u93o CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legisla93o correlata;
• Hit
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7.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu9do dos servi9os, por uso indevido de patentes registradas

em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for9a maior, por qualquer causa de destruÿdo,
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danificato, defeitos ou incorre<;6es dos servifos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionArios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocomencia anormal ou acidente

que se verifique no local dos servi?os.

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informato solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serves, bem como aos documentcs relativos a sxecu?3o da reforma.

7.13. Paralisar, por determina93o da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nio esteja sendo executado de acordo

com a boa tecnica ou que ponha em risco a segurant de pessoas ou bens de terceiros.

7.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execute do contrato.

7.15. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trafcalhistas, bem como pelos

registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga<;6es inerentes a execute dos serviijos ora

contratados.

7.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os

respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

7.17. Adotar as providencias e precauÿOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessdrio for, a

fim de que n3o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, etetricas e telefonicas.

7.18. Promover a guarda, manutento e vigilSncia de materiais, ferrarr.entas, e tudo o que for necessario a execute dos

servi?os, durante a vigencia da obra.

7.19. Manter seu pessoal devidamente identificado atrav6s de crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos

Equipamentos de Proteto Individual - EPl’s;

7.20. Manter sediado junto a Administrate, durante os tumos de trabalho, oreposto capaz de tomar decisfles

compativeis com os compromissos assumidos;

7.21. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de segurant da

Administrate.

r;;„r:rt»Do
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7.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevento de inefindios nas areas da Administrate;
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7.23. Prestar os serviÿos dentro dos parimetros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais, equipamentos e

utensdios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observ&ncia as recomendates aceitas pela boa
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7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os

testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, ssrvifos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial Descritivo/Especifica$2o Tdcnica;

7.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as penalidades estabelecidas no

contrato, as eventuais falhas na execufSo dos servÿos fora das suas especifica$6es;

7.26. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados diretzmente 2 AdministraÿSo ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execu?3o do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza98es cabiveis e

assumindo o onus decorrente;

7.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunst&ncias detectadas por seus empregados quando da

execuiÿao dos serviÿos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servifos ou comprometer 2

integridade do patrimonio publico;

7.28. Providenciar, conforme o caso, as liga?5es definitivas das utilidades previstas no projeto (2gua, esgoto, g2s,

energia eldtrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rg2os federais, estaduais e municipals e concessiondrias

de servi9os publicos, vistorias com vistas 2 obten92o de Iicen9as e regulariza9So dos servÿos e obras concluldos

(Habite-se, Licen9a Ambiental de Opera92o, etc.);

7.29. N2o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga95es assumidas, nem

subcontratar qualquer das presta95es a que estd obrigada, exceto nas conduces autorizadas no Projeto Bdsico ou neste

contrato;

7.30. N2o permitir a utiliza92o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi92o de aprendiz para os

maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza92o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre;

7.31. Manter, durante o perlodo de vigencia do contrato, todas as conduces que ensejaram a sua habilita92o e

qualifica92o no certame licitatdrio;

7.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das

obriga9fies previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o — FGTS, e do pagamento dos saldrios e

beneflcios dos empregados utilizados na execu92o dos servi90s;

co;; «_JV

CGM )CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

/8.1. Fiscaliza92o
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8.1. A coordenagSo do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra seri realizada pelo MUNICiPIO, por

ticnicos designados na forma do Art.” 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a Licitante vencedora esti

executando os trabalhos, observando o Cronograma Ffsico-Financeiro do contrato, Projeto Bisico, EspecificagOes

Ticnicas, Memorials Descritivos, de acordo com os demais documentos que integrant o Contrato.

8.2. A FiscalizagSo Poderi designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo e fiscalizagSo da obra por uma

Empresa Especial izada, mediante procedimento de licitagSo especifica, & sua ContratagSo, que passari a ser

Denominada Gerenciadora, ern atendimento ao que determina o Manual Especifico da Ponaria 164/2013 e suas

Alteragfies.

8.3. A FiscalizagSo deveri verificar, periodicamente, no decorrer da execugSo do contrato, se a Licitante vencedora

mantem, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagSo e qualificagSo exigidas na

licitagSo, comprovada mediante consulta aos 6RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

8.4. A FiscalizagSo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em

desacordo com o Contrato, com as Normas Tdcnicas da ABNT e com a melhor ticnica consagrada pelo uso, obrigando-

se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da FiscalizagSo, aos servigos, e a todos os elementos que forem

necessarios ao desempenho de sua missSo.

8.5. A FiscalizagSo teri plenos poderes para sustar qualquer servigo que nSo esteja sendo executado dentro dos termos

do Contrato, dando conhecimento dos fatos & autoridade competente, responsdvel pela execugSo do contrato.

8.6. Caberi a FiscalizagSo verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade

contratual. A FiscalizagSo informal ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatdrio com os documentos

necessarios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.7. A agSo e/ou omissSo, total ou parcial, da FiscalizagSo nSo eximirS a Contratada da integral responsabilidade pela

execugSo do objeto deste contrato.

8.8. Fica assegurado aos ticnicos do MUNICtPIO o direito de, a seu exclusivo critdrio, acompanhar, fiscalizar e

participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravis de terceiros, da execugSo dos servigos prestados pela licitante

vencedora. com livre acesso ao local de trabalho para obtengSo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios S

execugSo dos servigos.

CLAUSULA NONA -TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO: co;;r:Rtuo
Coi'/l jp

subcontratagSo dos servigos de montagem mecSnica, eldtrica, detalhamentos construtlvosTeÿtidos9.1. Seri permitida a

laboratoriais, ensaios, escavagOes por processos nSo destrutivos, escavagSo de rocha a fogo e servigos que nSo estejam
contemplados e inclusos nas parcelas de relevSncia pertencentes ao objeto desta licitagSo, com anuencia privia do
MUNICiPIO.
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9.2. A subcontrata?ao n2o exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

9.3. Ser& vedada a subcontrata?ao total do objeto.

9.4. Caso ocorra & subcontratafSo citada no subitem 9.2.1, os licitantes poderSo dar prioridade as microempresas ou

empresa de pequeno porte, no que se refere aos servÿos de subcontratafSo arrolados acima.

9.5. As empresas subcontratadas tambÿm devem comprovar, junto ao MUNICIPIO, antes do infcio dos trabalhos que

estao em situa93o regular jurldico/ftscal, previdencidria e trabalhista, e que entre os seus diretores. responsaveis tdcnicos

ou sdcios n§o constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICI PIO.

9.6. Ndo sera permitida, na presente licitagSo, a participaÿdo de empresas em consdrcio.

CLAUSULA DfcCIMA - DAS IMULTAS:

10.1. Ocorrendo atraso injustificado na execu?ao do objeto contratual, sem prejulzo da utilizafao pela

CONTRATANTE da faculdade prevista na Cldusula Dbcima Terceira deste Contrato e disposto no Pardgrafo 1° do

Artigo 86, da Lei Federal N° 8.666/93, a CONTRATADA aplicard & CONTRATADA as seguintes multas:

10.1.1. 0,1% (zero vlrgula urn por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em atd 30 (trinta) dias,

em rela?ao ao infcio e/ou tbrmino de quaisquer das atividades constantes da Autoriza9do dos Servÿos determinados

pela CONTRATADA; e

10.1.2. 0,2% (zero vlrgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima de 30(trinta) dias,

em rela9§o ao infcio e/ou tbrmino de quaisquer das atividades constantes da Autoriza93o dos Servÿos determinado pela

CONTRATADA;

10.2. Pela inexecu93o total ou parcial da Autoriza9do de Servÿos, poderdo ser aplicadas as seguintes multas:

10.2.1. 3% (trds por cento), sem prejufzo do disposto nos sub-itens 10.1.1. e 10.1.2, sobre o valor total ou parcial da

obriga93o ndo cumprida; ou

10.2.2. A multa correspondente 3 diferen9a de pre90 decorrente de nova Licita9do para o mesmo fim.

10.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontard no primeiro pagamento que fizer 3 CONTRATADA logo

ap6s sua imposÿao, respondendo igualmente a cau93o prevista neste Contrato.

CG
ratbriÿ e,10.4. As multas previstas nesta Cldusula ndo tern carater compensatbrio,

conseqilentemente, o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA de reparagdo de eventuais perdas e/ou danos que

do seu ato venham acarretar;
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10.5. As multas sAo autonomas e a aplicaQ3o de uma nAo exclui a aplicaÿao de outra;

10.6. A CONTRATANTE poderA descontar dos valores devidos A CONTRATADA, para o pagamento das multas

previstas neste instrumento e, nAo sendo estes suficientes, responded a CONTRATADA pela diferen9a;

10.7. A CONTRATANTE poderA, sem prejulzo dos disposto no item 10.6., deste Contrato, descontar pagamento das

faturas referentes aos servipos, importAncias que, a qualquer tftulo, lhe sejam devidas pela CONTRATADA, em razAo

deste ou de outros Contratos;

10.8. As multas estabelecidas nesta clausula serAo atualizadas ate seu efetivo pagamento;

10.9. As multas aplicadas nAo excluem as san?3es que eventualmente venham a ser impostos pelas autoridades

competentes;

CLAUSULA DEC1MA PRIMEIRA - DO RECEB1MENTO DOS SERVICOS:

11.1. Concluldos os serviÿos, a Contratada solicitara ao MUNICiPIO, atravAs da FiscalizafAo, o seu recebimento

provis6rio que deverA ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitaÿAo.

11.2. O MUNICiPIO terA atA 90 (noventa) dias para, atravAs de ComissAo, verificar a adequaÿAo dos servifos recebidos

com as condigSes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovaÿAo da autoridade competente.

11.3. Na hipdtcse da necessidade de corre9Ao, independente do previsto nos itens 11.1. e 11.4, serA estabelecido urn

prazo para que a Contratada, As suas expensas, complemente ou refa9a os servÿos rejeitados. Aceito e aprovado o

servi9o/projeto, o MUNICIPIO emitirA o Termo de Recebimento Definitivo dos Servÿos que deverA ser assinado por

representante autorizado da Contratada, possibilitando a libera9§o da cau9Ao contratual.

1 1.4. O Termo de Encerramento Ffsico do contrato estA condicionado A emissAo de Laudo TAcnico pelo MUNICiPIO
sobre todos os servÿos executados.

11.5. A ultima fatura de servÿos somente serA encaminhada para pagamento ap6s emissAo do Termo de Encerramento

Ffsico do Contrato, que deverA ser anexado ao processo de libera9Ao e pagamento.

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 11.3. acima A

condicionante para:

CO11.6.1 EmissAo, pelo MUNICIPIO, do Atestado de Execu9Ao das obras;

11.6.2 EmissAo do Termo de Encerramento Ffsico do Contrato (TEFC);

11.6.2.1 Libera9Ao da Cau9Ao Contratual. V
P' " . i ;.|o

L.-i i;r • EiA
\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
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TOMADA DE PREgOS-N° 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 16681/2017

11.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memdrias de cdlculo, as informates obtidas e os

mdtodos desenvolvidos no contexto das obras, ser3o de propriedade do MUNICtPIO, e seu uso por terceiros s6 se

realizara por expressa autorizato deste.

11.7. A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds emiss3o do Termo de Encerramento Fisico do

Contrato, que dever£ ser anexado ao processo de liberafSo e pagamento.

11.8. O recebimento provisorio ou definitivo n3o exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran?a da obra ou do

servifo, nem dtico profissional pela perfeita execute do Contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDfiNCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contributes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em decorrSncia,

direta ou indireta, do presente Contrato, serSo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontari, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os

tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislate vigente;

12.2. Se, durante o prazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem modifica?8es nas

alfquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos contratantes, ser2o revistos os

respectivos valores, a fim de adequd-los a essas modifica?5es, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer

diferen?as resultantes dessas altera?8es.

CLAUSULA DfcCIMA TERCEIRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderd rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelaÿSo judicial ou

extrajudicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. 0 n2o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigates e das demais

cl3usulas contratuais;

13.1.2. A inobservSncia, por parte da CONTRATADA, das especificates da CONTRATANTE;

13.1.3. A cess3o e transference contratual ou a subcontratacSo do objeto contratual sem prdvia e expressa aprovato

escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Nona deste Contrato;

13.1.4. Impericia, negligencia ou imprudencia por parte da CONTRATADA, na execute das especificates '

contratuais;

l
CGM

J

13.1.5. O desatendimento 3s determinates da fiscalizato da CONTRATANTE;

i-i i .a
P’.;-, •! \ -•Muni ;v|o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
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TOMADA DE PREgOS-N° 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 16681/2017

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execupao deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro

prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretap3o de falSncia, insolvSncia ou recuperapao judicial da CONTRATADA durante a execupao

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperapao judicial 4 facultado & CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou n3o o

controle de determinadas atividades necessdrias a sua execupao;

13.1.8. A dissolupao da CONTRATADA;

13.1.9. A alterapSo social ou a modificapao, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a jufzo da

CONTRATANTE, prejudique a execupao deste Contrato;

13.2. A rescisao contratual podera ser:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos subitens 13.1.1. A 13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislapao em vigor;

13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

13.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por execupao

direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituipao de caupao e das retenpfies,

rescindido este Contrato com base em qualquer das razOes enumeradas no item 13.1.1. ao 13.1.9;

13.5. Em caso de a rescisao ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES, devera a

parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e nos Incisos III e IV do Art. 80 da Lei N°

8.666/93.

13.5.1. Dos servipos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n3o indenizados, destinados aos servipos e

atividades conforme as especificapOes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de
c:.;:FLftiDo
CGM

despesas de transportes, se houver;

&13.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisdo contratual, tomari posse imediata dasparcelas

efetivamente ji executadas. decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials existentes, devendo, pordm,

prazo miximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificap8o, apresentar ui

no

relatdrio completo e avaliapSo

' i r;a
;pic

[r>it3£ - r-A

detalhada. historiando as razOes da rescisao; -
9 A
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS-N° 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N"16681/2017

13.6.1. A avaliafio, acima citada, deverd ser feita por uma ComissHo a ser designada pela CONTRATANTE, composta

de 03 (trSs) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o

terceiro, que a presiding, entre pessoas alheias;

13.6.2. A Comiss3o terd um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituÿo, para apresentaQSo de seu relatdrio

conclusivo, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisao amigdvel do Contrato, a CONTRATADA fard jus apenas pagamentos mencionados nos

subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-a o pagamento final com mutua, plena e geral quita?ao no ato da assinatura do Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terd um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas. para

desmobilizar o canteiro e deixd-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tambdm, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, aldm dos casos jd

remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

13.10. Caracterizam-se, tambem, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do Art. 78 da

Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestafSo dos servi?os continuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

mantidas as condifdes vantajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisao contratual, ser3o assegurados d CONTRATADA os direitos de defesa e de

recursos previstos no Art. 78, Pardgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legisla?ao em vigor, os prefos contratados permanecer3o fixos e irreajustdveis pelo prazo de 12

(doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os pre<;os ser3o reajustados nos

termos do INCC/FGV, a pedido da CONTRATADA.

14.2. O tenno inicial para a apuraqdo do primeiro percentual de reajuste serd a data da apresentac3o da Proposta de

Pre$o ocorrida na SessSo Publica de julgamento da Licita9do
COWFLKIDO
CG.VlCLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICOES GERAIS:

J
15.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele

vinculados, n3o poderao, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados;

15.2. Serdo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatdrios, mapas, desenhos, diagramas, pianos

estatlsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;

Leancir:; >
P" . IT. ij fA/ ',110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
u(i>

TOMADA DE PREgOS-N° 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 16681/2017

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu93o deste Contrato, quando

necessario a convenience dos serviÿos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados & CONTRATADA;

15.4. A legisla<;ao aplicavel a execufSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93 com suas

altera?0es posteriores.

CLAUSULA DEC1MA SEXTA -COMUNICACOES:

16.1. As comunica?8es reclprocas, somente ser3o consideradas quando efetuadas por escrito, atravÿs de

correspondence, ou documento de transmissSo mencionando-se o niimero e o assunto relativos a este Contrato,

devendo ser protocoladas, datadas e endere<;adas conforme o destinatdrio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO:

17.1. As partes signatures deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com

rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico efeito, na

present das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 06 de Abril de 2018.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

&Lc
MUNIClPlO DE LAURO DE FREITAS
Moema Isabel Rhssos Gramlacho
Prefeita V / \ )

CROGÿONÿCCtNSTirlJCAO, MANUTENCAO
E MONTAGENS EIREL1-ME

TESTEMUNHAS: s

MnTxfXA km.
NOME: -2ÿ -M.s NOME:

R.G. Z'SD'SR.G.

1 j: Vl'.-I. .

\ :l i*LS'L‘
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Diario Oficial do Sexta-feira
6 de Abril de 2018

37 - Ano VI - N° 1143Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 039/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Contratada: CROGEMONT CONSTRU<?AO, MANUTENQAO E MONTAGENS EIRELI-ME-
CNPJ: 21.508.431/0001-33.
Modalidade: Tomada de Prego n° 005/2017. Processo: 16681/2017. Objeto: O presente
Contrato, resultante da Tomada de Presos - N° 005/2017, nos termos do Processo
Administrativo - N° 16681/2017, tem por objeto a Contratagao de Empresa Especializada
para Executar os Servigos de Ampliag§o dos Cemiterios de Portao e Areia Branca, com a
Construgao de 01 (urn) Cemiterio Vertical com 220 (duzentos e vinte) Lbculos Mortuarios e
um Ossuario com 105 (cento e cinco) Lbculos em Portao e a Construgao de 01 (urn)
Cemiterio Vertical com 200 (duzentos) L6culos Mortuarios e um Ossuario com 200
(duzentos) Loculos em Areia Branca, no Munidpio de Lauro de Freitas/Bahia, conforme
Planilhas, Projetos, Memorial Descritivo, Termo de Referenda, em CD anexo neste Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Valor Global: Valor total para execugao do objeto deste Contrato 6 estimado em
R$428.448,55 (Quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos). Dotagao: 0800.3421/1146.44905100.00 . Data da Assinatura:
06 de Abril de 2018. Perlodo de vigencia: O prazo de vigSncia con ratual sera de 08 (oito)
meses, apos a assinatura do contrato. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CGM 1

CERTIFICAgAO DIGITAL: RJARCW0NKECBR7XWGFLKRG

Esta edi5§o encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

ORDEM DE SERVICOS NS 014/2018

REFERENDA
TOMADA DE PRE£OS NS 005/2017
CONTRATO DE EMPREITADA NS 039/2018

VALOR: R$ 428.448,55 (Quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta

e cinco centavos).

Pela presente Ordem de Servigo, autorizo a Empresa CROGEMONT CONSTRUÿAO,

MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI-ME - CNPJ: 21.508.431/0001-33., a iniciar os Servifos de

AmpliagSo dos Cemiterios de Portao e Areia Branca, com a Constru?ao de 01 (urn) Cemiterio Vertical

com 220 (duzentos e vinte) Ldculos Mortuÿrios e urn Ossuirio com 105 (cento e cinco) Loculos em

Port3o e a Constru?3o de 01 (um) Cemiterio Vertical com 200 (duzentos) Ldculos Mortuirios e urn

Ossuario com 200 (duzentos) Ldculos em Areia Branca, no Municfpio de Lauro de Freitas/Bahia.

Inicio: 24/04/2018 tarmino: 24/12/2018

Lauro de Freitas - Bahia, 24 de Abril de 2018.

Antonivaldo Rfb£m6 de Sales Junior
Coordenador Weÿtdificag6es.

k,
Vidigal Galvao Cafezeiro>leto
Secretario Municipal de Infraestrutura.

Moema Gramacho
Prefejta depii>ro de Freitas. ca»f‘*r

/
CienteL

CROÿOrÿ CONSTRUCAO, MANUTENCAO
E MONTAGENS EIRELI-ME

Empresa Executora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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PROCUF ADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PRIME1RO TERMO DE ADITAMENTO N° 133/2018 AO CONTRATO N° 039/2018

Pelo presente instrumento, fica alterado o Contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cldusulas e declara95es:

CONTRATO ADITADO n“ 039/2018: O presente Contrato, resultante da Tomada tie Precos- N° 005/2017. nos termos do
Processo Administrativo - N° 16681/2017, tem por objeto 4 Contrata?§o de Empresa Especializada para Executar os

Servi?os de AmpliaeSo dos Ccmiterios de PortSo e Areia Branca, com a Construe to de 01 (urn) Cemittrio Vertical com
220 (duzentos e vinte) Loculos Mortuarios e urn Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em PortSo e a ConstrueSo de
01 (um) Cemiterio Vertical com 200 (duzentos) L6culos Mortuirios e um Ossuario com 200 (duzentos) L6culos em
Areia Branca, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia, conforme Planilhas, Pro etos, Memorial Descritivo, Termo de
Refercncia, em CD anexo neste Edital. Requisitado pels Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LIC1TACAO: Tomada de Precos-N° 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21818/2018
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0800.3421/1146.44905100.00

§ CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede e foro na
Pra?a Jo2o Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, representado pela sua
Prefeita Sr1. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUCAO, MANUTENÿAO E MONTAGENS EIRELI-ME inscrita
CNPJ/MF, sob o N° 21.508.431/0001-33, sediada na Rua Inocfincio Antdnio da Rocha, n° 382, Ponto Parada, CEP: 43.700-
000, SimSes Filho/BA, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO DO ADITAMENTO: Aditivo de prazo por mais 08 (oito)
inicial em 06/12/2018 e termo final em 06/08/2019, com valor de RS274.599.38 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos
e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), conforme justificative tdcnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLASULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as dcmais clausulas constantes do contrato ora aditado,
as quais permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAÿAO PERT1NENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n° 8.666/93, com
redapSo da lei n° 8883/94 e demais normas de direito administrativo pertinentes.

Por estarem de acordo firmam este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen ja das testemunhas abaixo assinadas,
elegendo foro de Lauro de Freitas/BA, para dirimir qualquer duvida ou questSo dele advinda.

no

meses. com termo

Lauro de Freitas, 06 de,Dezembro de 2018.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS]- fcONTRATANTE
Sr*. Moema Isabel Passos Gramacho- Prefeita

A
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

digal Galvao Cafezeiro Neto-Secretirioa/ sZk/. _
CROGEMONT CONSTRUCAO, MANUTENCAOrMONt/ttlENS ElRELI-ME - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

3Santana, do Municipio
Ipreitas - BA

Laandÿ
procuradc

Lauro d<
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

Atos Administrativos

PREFEITURA
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE RETIFICAQAO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 143/2018

A Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuifSes legais, informa que no aviso
veiculado na edifao de 09/11/2018 do Diario Oficial do Municipio relativo ao Extrato de Contrato N°
143/2018. ALTERA-SE:
02.0600.2024.33903000.00;
02.1000.2028.33903000.01; 02.0600.2024.33903000.00;
30.301.0001.2036.10.122.339030 Fonte: 6102000.

02.1000.2028.33903000.01;
Dotacao:

02.1200.2030.33903000.00;

Onde se Lia: Dotacao:
02.1200.2030.33903000.00. Liia-se:

EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO N° 112/2018 AO CONTRATO N°. 161/2017

Contratada: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ:16.607.359/0001-61. Contratante:
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 23185/2018. Objeto do Contrato:
O presente Contrato, resultante da Concorr6ncia Publica - N° 001/2017, nos termos do Processo
Administrativo-N° 04597/2017, tem por objeto Contratap§o de empresa de engenharia para execufao
das obras do CIE "R40" MOD.01 - quadras reversiveis - Centro De Iniciaf&o ao Esporte no Municipio
de Lauro de Freitas-Bahia. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo por mail 04 (quatro) meses, com
termo inicial em 08/12/2018 e termo final em 08/04/2019, conforme justificattva tecnica da Secretaria
Municipal de Infraestrutura. Data da Assinatura: 07 de dezembro de 2018. Moema Isabel Passos
Gramacho.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 133/2018 AO CONTRATO N°. 039/2018.

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUQAO, MANUTENÿAO E MONTAGENS EIRELI-ME
CNPJ/MF: 21.508.431/0001-33 CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas.
Admimstrativo: 21818/2018. Tomada de Prefo: N° 005/2017. Objeto do Contrato: Contrata9ao de
Empresa Especializada para Executar os Servifos de Ampliaipao dos Cemitcrios de Portao e Areia
Branca, com a Construplo de 01 (um) Cemiterio Vertical com 220 (duzentos e vinte) Loculos
Mortuarios e um Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em Port3o e a ConstrufSo de 01 (um)
Cemiterio Vertical com 200 (duzentos) Loculos Mortuarios e um Ossuario com 200 (duzentos)
Loculos em Areia Branca, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Objeto do Aditamento: Aditivo de
prazo por mais 08 (oito) meses, com termo inicial em 06/12/2018 e termo Oral em 06/08/2019, com
valor de R$274.599,38 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e
oito centavos), conforme justificativa tecnica da Secretaria Municipal de [nfraestrutura. Data de
Assinatura: 06 de dezembro de 2018. Moema Isabel Passos Gramacho.

Processo

EXTRATO DE CONTRATO N° 131A/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: SOLAR
CONSULTORIA E SERVIQOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: i° 03.551.831/0001-40
Modalidade: Dispensa de LicitafSo n° 036A/2018. Processo: 19592/2018. Objeto: Contratafao de
empresa especializada na locafSo de modulo de Sistema Integrado de Arrecadaflo Municipal. Valor
Global: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$118.262,40 (cento e dezoito mil
duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Dotaÿo: 02.07.2137.339040.00 Data da
Assinatura: 05 de outubro de 2018. Periodo de vigencia: O presente instru nento de contrato tera
vigencia pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: NCRP03HHZTTSLMPG7MAVSQ

Esta edigÿo encontra-se no site, www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

SEGUNDO TERMO DE AUI’I AMENTO N° 109/2019 AO COM RATO N° 039/2018

Pelo presente instruniento. fica altcrado o Contiato abaixo espemficado. de acordo coin as scguinles ctAusulas c declarav'bes:

CONTRATO ADITADO n“ 039/2018: O presenlc Contrato. u-sultame da Tomada de Preeos - N° 005/2017. nos termos do
Processo Administrativo- N° 16681/2017. tem por objeto & ComratacSode Emprcsa Especializada para Executar os Servians
de Ampliagdo dos Cemildrios dc Portfio e Arcia Branca, corn a ConstruijSo de 01 (um) Centitdrio Vertical com 220 (duzeutos

e vinte) Ldculos Mortuaries c um Ossuitrio com 103 (cento e cinco) LOculos em Portao e a Construplo de 01 (um) Ccmitdrici
Vertical com 200 iduzentos) Lbculos Monutiiio* e um Ossuario com 200 (duzentos) Lbculos em Areia Branca, no Municipio
de Lauro dc Freitas/Bahia, confoimc Planilhas. Projeios. Memorial Descntivo, Termo de Referenda. em CD ane\o r.este Edital
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura

LICITACAO: Tomada de Prefos -N° 005-20 1 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14335/2019
DOTACAO ORCAMF.NTARIA: 0800.1146.44905100 00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sedee foro na
Prava JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro. Lauro de FreiiasBA. mscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela sua
Prcfeita Sr*. Mocmii Isabel Passos Gramacho

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUCAO. MANUTENCAO E MONTAGENS E1RELI-ME inserna
CNPJ/MF. sob o M® 2 1 .508.431/0001-33. scdiada na Rus Inocencio Antonio da Rocha n° 382. Ponto Parada. CF.P: 43.700-
GOO. Simdes Filho/BA. ncste ato representado na forma dos sens estatutos sociais.

CLAUSULA PR1MEIRA - OBJETIVO DO ADITAMENTO: Pr.)iToga9ao de prazo por mais 06 (seis)
initial em 06/08/2019 e termo final em 06/02/2020. utilizando o saldo contratual remanescente. nos tennos do art. 57 §/*.
inciso II. da l.ei Federal n® 8.666/1993, mantendo asdemais condiedesc prcqos contratados. confonne solicitagtio ejustificativa
tdcnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLASULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Its conlratantes ratifienm as demais ciausulas constantes do contrato ora aditado.
as quais permanecem inalteradas

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAC-AO PERTINENTE Cste aditivo ao contrato & regido pela lei u° S.606/93, com
redaedo da lei it® 8X83ÿ4 e demais normus de direito administrative pertinentes.

Por estarem de acordo firmant este pacto em 04 t quaint i vias de igual teor, na presents das testemunhas abaixo assinadas.
elegendo foro de Lauro de Frcitas/BA. para dirimir qualquer duvida on quesiao dele advinda

no

meses. com termo

Lauro de Freitas, 05 de Agosto de 2019.

MUN10IPIO DE LAURO jbF/FREITAS - CONTRATANTE
Sr”. Moema Isabel Paasos Gramacho -Prefeita

i. J J. Li

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
Sr. Cesar Augusto Sampaio-SecretArio

~ ~
___

SSJirtCAÿMAMTENf AO E MONTAGENS E1RELI-.ME - CONTRATADACROGEMONT

TESTEMUNHAS:

coNFERfuO
CGÿ

\i.
*

>

l eandro Santana
I locuradtx do Viunlcipio
iourode rreitas •BA
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Diario Oficial do
Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 11)9/2019 AO CONTRATO N". 039/2018.

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUÿAO, MANUTEN£AO E MONTAGENS EIRELI-
ME CNPJ/ME: 21.508.431/0001-33 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrative: 14335/2019. Tomada de Pre?o: N° 005/2017. Objcto do Contrato:
Contrata«;ao dc Empresa Especializada para Exccutar os Serviÿos de Ampliaÿao dos Cemiterios de
Portao e Areia Branca, com a Constniy3o de 01 (urn) Cemitcrio Vertical coni 220 (duzentos e vinte)
Loculos Mortuarios e um Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em Portao e a Construvao de 01
(um) Cemitcrio Vertical com 200 (duzentos) Loculos Mortuarios e um Ossuario com 200 (duzentos)
Loculos em Areia Branca, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Objeto do Aditamento:
Pronogaÿao dc prazo por mais 06 (seis) meses, com termo inicial em 06/08/2019 e termo final em
06/02/2020, utilizando o saldo contratual remancscentc, nos termos do art. 57 §7°, inciso II, da Lei
Federal n° 8.666/1993, mantendo as demais condi<;6es e pre<;os contratados, conforme solicitaÿao e
justificativa tccnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotacao Orÿamentaria:
0800.1146.44905100.00.
Gramacho.

Data de Assinatura: 05 de Agosto de 2019. Moema Isabel Passos

CONFER'01’

CERTIFICAQAO DIGITAL: +SBZLB/GBZSKCJE53POOHW

Esta edi?So encontra-se no site oficial deste ente.



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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 196282019.

DA: Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SEINFRA

Atendendo e promovendo a celeridade do referido processo, encaminho a Declaragao de
Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior
encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio.

Lauro de Freitas, 27 de setembro de 2019.

CELENE DINIZ ROCHA
COORDENAQAO DE EXEC. ORQAMENTARIA
Mat. 46.435 J

C0NFERIDC

1



PREFEITURAMUNlCIPALDE

LAURO DE FREITAS

3

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgament£rios

liberados para a finalidade indicada no processo n° 19628/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas-QDD.

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

Orgamentaria de 2019 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamentarias (no. 1.732/18) e nao ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio

financeiro de 2019, estando em conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.772,

de 17 de dezembro de 2018, 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, especialmente quanto 3s normas dos

artigos 16 e 17.

i

• Identificagao da Despesa: Aditivo de valor para o Contrato n°. 039/2018, empresa

CROGEMONT CONSTRUQAO, MANUTENQAO E MONTAGENS EIRELI-ME, ref., Ampliagao

dos Cemiterios de Portao e Areia Branca, Lauro de Freitas-Ba., no valor de R$ 61.031,24

(sessenta e urn mil, trinta e urn reais e vinte e quatro centavos).

0800.1146.449051.00

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

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

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

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

Lauro de Freitas, 27 de setembro de 2019.

Ordenador de Despesa CONFERIDO
CGM

4Carimbo /assinatura
rotpiwta

Ciente,SBNlW
C

Celene Diniz M. Rochaÿ-— -

Cadastro n° 46.435

Coord, de execugSo Orgam./SEFAZ



..
PREFE1TIJRA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenaÿao do Cadastro Econoniico

TERMO DE VALIDACAO DE CERTIDAO

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: CROGEMONT CONSTRUCAO. MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI ME

CNPJ: 21.508.431/0001-33

DADOS DA CERTIDAO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Numero: 20190015163

Emitida: 23/9/2019

Validade: 30 dias

Atestamos a validade da certidao acima descrita conforme codigo de validafao 20190015163 em
14/10/2019.

CONFERiOL
CGM Sf



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATORIOn0 435/2019

saisa UNIDADE REQUISITANTEASSUNTO:

PROC. ADM. N°SEINFRAAditivo de valor - contrato

039/2018 19628/2019

R$ 61.031,74Valor do aditivo:

Aditivo de valor conforme Lei 8666/93 e altera<;6es.Objeto:

ITENS DE VERIFICA<;AO

Trata-se de solicita<;ao para aditivo de valor no perceptual de 14,2447068615356%

correspondente a R$ 61.031,24 (sessenta e um mil trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) para 0

contrato de empreitada n° 039/2018, celebrado com CROGEMONST CONSTRU<ÿAO, MANUTEN<ÿAP E

MONTAGENS EIRELLI -ME, cujo objeto £ execu<;ao dos servi<;os de amplia<;ao dos Cemitÿrios de Portao e

Areia Branca.

Anexados os documentos instrutdrios, merecem destaque os a seguir discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. Offcio ao contratado (fl. 02);
2. Aceite da contratada (fl. 03);

3. SDC (fl. 04);

4. Justificative tdcnica (fl.05/06);

5. Planilha estimativa orqamentaria (fls. 07/10);
6. 1' Planilha de services extras (fls. 11/14);

7. Planilha de saldo (fl.15);
8. Certiddes (fls.16/23,51).

9. Declaraÿao de gestor de contratos (fls. 24/25);
10. Contrato, aditivo e publica<;6es (fls. 29/48);
11. Dedara<;ao de adequa<;ao orÿamentaria (fl.50).

DA ANALISE

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os aspectos estritamente

formais do pedido, atinentes a instruÿSo processual, e possui cardter meramente opinativo nao vinculante.

Destacamos a justificative da Unidade requisitante solicitando o aditivo de valor em tela a fl.

05/06.

Sob o aspecto formal, verifica-se a regularidade da presente solicitaVW visto que o processo

se encontra devidamente autuado, fundamentado e instruido.

Constata-se ainda que foi indicada a existdneia de recursos.

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

1



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal do pedido, da

solicita<;ao autuada sob o n°19.628/2019, conclui-se pelo seu prosseguimento.

Encaminhe-se os autos a Procuradoria Ceral do Municipio para analise juridica do pedido.

Este d o relatdrio.

c Luccna da Silva
ntnldt

Margaret!
[ooidensitaft U iePnxfoimwtoi

Ita Gcral •PMIF
Matflcula 66S86

Cont

Lauro ddÿeitas/Ba,14 de Outubro de 2019.

RebeciWIgueiras

Assessora Especial

Ciente. Proa&la-se o solicitado.

Em 14/10/201* .

Apio Nonagffe'Nascimento

Controla3or Ceral do Municipio

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

2



Hal PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 19.628/2019.

INTERESSAD6: SEINFRA.

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR.

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRACAO DE TERMO ADITIVO

DE VALOR. ALTERACAO QUALITATIVA

/QUANTITATIVA. APLICACAO NA FORMA DO

ART. 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993.

CONSULTA FORMAL. POSSIBILIDADE.

I. RELATORIO

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

modificasao do valor do contrato administrativo n° 039/2018, originado da Tomada de Pre<?os
n° 005/2017, celebrado entre o Munidpio e a CROGEMONT CONSTRUCAO,

MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI - ME. correspondente ao aerescimo de R$

61.031,24 (sessenta e um mil, trinta e urn reais e vinte e quatro centavos), o que equivale um

aumento de 1 4,2447068615356%. sob a justificativa de que “[...] durante a execugdo dos

servigos dos cemiterios, verificamos que o projeto existente nao contemplava alguns servigos

necessarios para a conclusao do objeto, como a construgao de uma area de

loculos nos dois cemiterios [...]” e que “[...] o contrato de empreitada encontra-se em vias de

finalizagao tendo um total de 88,22% dos servigos executados, necessitando da aprovagao

deste aditivo para a finalizagao, uma vez que para a execugao das areas de aceso e

necessario alguns servigos e a demoligao de 07 (sete) mansoleus no cemiterio de Areia

Branca" (fl. 05).

acesso aos

Centro AdministratWo dc Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Aracut, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722

Pagina 1 de 5



0M PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

O processo foi instruido, entrc outros. com os seguintes documentos: 1) oficio

n° 396/2019 assinado pelo secretario da SEINFRA e pelo Coordenador do Departamento de

Edificagoes direcionado a contratada questionando interesse da mesma no aditivo (fl. 02); 2)

resposta da contratada concordando com o aditivo, mantendo-se as demais condi?oes e preÿos

contratados (fl. 03); 3) SDC assinada pelo secretario da pasta e pelo Coordenador de

Edifica<;6es (fl. 04); 4) justificative tecnica assinada pela assessora especial. CREA/BA:

051478440 e pelo Coordenador de Edifica9oes (fls. 05/06); 5) planilha de aditivo assinada pela

assessora especial, CREA/BA: 051478440, matricula 66855, pelo Coordenador de

EdificacjSes, matricula n° 52671 e pela contratada (fls. 11/14); 6) ficha de controle de saldo do

contrato n° 039/2018 (fl. 15); 7) certidoes: a) Fazenda Estadual (fls. 16/17), b) Fazenda

Municipal (fl. 18), c) FGTS (fls. 19/20), d) Trabalhista (fl. 21), e) Fazenda Federal (fls. 22/23);

8) copia da minuta originaria do contrato e termos aditivos (fls. 29/47); 9) dotaÿao

or<?amentaria, declara9ao de adequa9ao com a LOA e de compatibilidade com o PPA e com a

LDO assinada pelo secretario da pasta e pela coord, de execu9§o or9amentaria da SEFAZ,

matricula 46.435 (fl. 50); 10) Relatorio n° 435/2019 da Controladoria Geral do Municipio

concluindo pela conformidade processual (fls. 52/53).

E o relatorio, passo a oninar.

II. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questdes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9§o toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe. pois a este

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

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

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

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

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

publico, o qua! pode, de forma justificada, adotar orienta9ao contraria ou diversa daquela J -
Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010
(Rua Lateral ao Barque Shopping)

Telefone: (71)3369-3722

Pagina 2 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASm
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientaijao juridica, visando auxiliar a

Administraÿao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

interesse publico e a observancia dos princi'pios expressos no caput do artigo 37 da

Constituit° Federal, passa-se a expor o que se segue.

No caso em apreÿo, conforme discorrido no relatorio, a municipalidade pretende

promover uma modificaÿSo do valor do contrato administrative n° 039/2018, originado da

Tomada de Preÿos n° 005/2017, celebrado entre o Municlpio e a CROGEMONT

CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI - ME. correspondente ao

acrescimo de KS 61.031,24 (sessenta e urn mil, trinta e uin reais e vinte e quatro centavos),

o que equivale urn aumento de 14,2447068615356%. conforme justificativa tecnica de fls.

05/06, em decorrencia de alterato no projeto base, com acrescimo de serviÿos necessarios, o

que denota um alterato qualitativa. que por consequencia vai redundar no aumento de

valores (alterato quantitativa ).

Ab Initio, importante asseverar que o contrato administrative pode ser alterado

nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que haja interesse da

Administrate e para atender ao interesse publico. Para que as modificattes sejam

consideradas validas, devem ser justiFicadas por escrito e previamente autorizadas pela

autoridade competente para celebrar o contrato.

As altera9oes podem ser unilaterais quando feitas so pela Administrate, ou por

acordo entre a Administrate e o contratado. A alterato unilateral pode ocorrer nas seguintes

situates: a) alterato qualitativa. quando a Administrate necessitar modificar o projeto ou

as especificanoes para melhor adequato tecnica aos seus objetivos; b) alterato
quantitativa, quando for necessaria a modificato do valor do contrato em razao de acrescimo

ou diminuito nos quantitativos do seu objeto. 11

Centro Adininistrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracut, Terrco, LAuro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722

Pagina 3 de 5
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LAURO DE FREITASM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

' Saliente-se que essas modificabSes estao restritas aos Iimites permitidos no art.

65, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993, in verbis:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administraqao:

a) quando houver modificaqdo do projeto ou das especificagdes, para

melhor adequaqdo tecnica aos seus objetivos:

b) quando necessaria a modiftcagao do valor contratual em decorrencia

de acrescimo ou diminuiqao quantitativa de seu objeto, nos Iimites

permitidos por esta Lei;

[..]

§ 1°. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiqoes

contratuais, os acrescimos ou supressoes que se ftzerem nas obras,

serviÿos ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, e. no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acrescimos ”.

Tecidas tais consideraÿoes, e trazendo-as para o caso sub examine, verifica-se

que a questSo em analise se enquadra nas determinaboes contidas na Lei n° 8.666/1993.

Conforme se depreende da leitura dos documentos que instruem o presente

processo, a modificabao qualitativa a ser promovida ira redundar num aumento do valor inicial

atualizado do coptrato (alterabao quantitativa), estando em sintonia com o art. 65, §1°, ja que

nao ultrapassa os 25% previstos na norma.

Alem disso, constata-se que o processo foi devidamente instruido seguindo as

orientaboes do Tribunal de Contas da Uniao, ja que no presente procedimento administrative

consta adequadamente consignada a motivabao das alteraboes tidas por necessarias e restou

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/IN, Aracui. Terreo, Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

caracterizada a natureza superveniente. em relaiÿao ao momento da licitaÿao, dos fatos

ensejadores das alterafoes.

HI. CONCLUSAO

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

pela legalidadc do pedido formulado, com a modificaÿao do valor do contrato

administrative n° 039/2018, celebrado entre o munici'pio e a CROGEMONT

CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONTAGENS EIRELI - ME, correspondente ao

acrÿscimo de R$ 61.031,24 (scssenta c um mil, trinta e urn reais e vinte e quatro centavos),

o que equivale um aumento de 14,2447068615356%. conforme justificativa tecnica de fls.

05/06. mantendo-se inalteradas as demais clausula* contratuais.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicaÿao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Procurador Geral ou para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio

de delegaÿao expressa, para delibcraÿao sobre a materia.

E o Pareccr.

Lauro de Fredas (BA)J23 de outubro de 2019.

Leandro Santana
Procurador do.Munici'pio

-n

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Aveuida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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Si
Conuinicagio Interna N° 06/2017- PGM

Laura de Freitas, 10 de Janeiro de 2017.

llustrfssimo Senhor
Henrique Tanajura

Subprocurador

Procuradoria Geral do Municipio

Lauro de Freitas-BA

Sr. Wilson Barbosa

Procurador Fiscal

Procuradores do Municipio

1A—unto: INFORME

Prezados Procuradores,

Para fins de organizaÿo de fluxo operacional, venho solicitar a V. S.as que todo

e qualquer documento expedido pela Procuradoria Geral do Municipio, para

secretarias e drgflos extemos, tenham assinatura conjunta do Procurador Geral e do

Procurador respons&vel pela elaborapgo do documento. Para tanto, sollcito que

encamirthe os expedientes que neeessitam de assinatura para CoordenaÿSo

Ewecutiva, quel irregarS de gerir o prosseguimento dos trinities.

i Atenctosamerite,
lT /Jym

KIvip Dias Barbosa Lopes

Pdocurador Geral do Municipio

1' MUJ 'elj Zt

m
sadtsa tflWe. loies 03e04. unajVSHMSPVp‘ -A- • «.r.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Despacho - Gabinete - PGM.

N° Expediente:
? ft . Jicj62Q?laQ7q

Assunto:

Interessado:

Solicito a coordenagSo executiva que adote a seguinte providencia:

Arquivar.
Despachar: Setor/orgSo discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

OUTROSCONSULTIVO JUDICIAL
Sub - Procurador.Administrative)/ 61

Trabalhista.Lieitagoes. 4 Procurador Fiscal.7
2 MP/Secretarias. 8 Coord. Executiva.

Servidor. Civil. Pep. Distribuÿao.3 5 9<
Balcao de Justiga.10

Observa<?3o: ck

Lauro de Freitas, oQ/P7* <60 /

'v

W6M))I Bar/uw 1dwiilva

'"ESS
MStritUl* 66726-6

Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

TERCEIRO TERMO DE ADITAMF.NTO N° 173/2019 AO CONTRATO N° 039/2018

Pelo presente instrumento, fiea alterado o Contrato abaixo cspecificado. de acordo com as seguintes clausulas e declara$6es:

CONTRATO ADITADO n° 030/2018: O presente Contrato. resultante da Tomada de Prccos- N“ 005/2017, nos termos do

Processo Administrative- N" 16681/2017. tern por objeto a Contrata?3o de Empresa Especial izada para Executar os Services
de AmpliagSo dos Cemiterios de Portdo e Areia Branca, com a Construÿao de 01 (um) Cemiterio Vertical com 220 (duzentos

e vinte) Loculos Mortuarios e um Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em Portao e a ConstrufSo de 01 (urn) Cemiterio
Vertical com 200 (duzentos) Lbculos Mortuarios c um Ossuario com 200 (duzentos) Loculos em Areia Branca, no Municipio

de Lauro de Freitas/Bahia, conformc Planilhas. Projetos. Memorial Descritivo. Termo de Refcrencia, em CD anexo neste Edita).

Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LIC1TACAO: l omada de Pre?os - N" 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVE: 19628/2019
DOTACAO ORCAMENTAR1A: 0800.1146.449051.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO l)E LAURO DE FREITAS, pessoa juridiea de direito publico interno. com sede e loro na
Praÿa Jo3o Thiago dos Santos, s/n, Centro. Lauro de Freitas/BA. inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela sua
Prefeita Sr’. Moema Isabel Passos Cramacho.

CONTRATADA: CROCEMONT CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONTAGENS EIRF.LI-ME inscrita
CNPJ/MF. sob o N” 21.508.431/0001-33, sediada na Rua Inocencio Antonio da Rocha. n° 382. Ponto Parada. CEP: 43.700-
000. SimPes Filho/BÿV neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO AD1TAMENTO: Aditivo de valor, no percentual de 14.24470686615356%, que
corresponde ao valor de RS61.03I.24 (sessenta e um mil Irinta e um reais e vinte c quatro centavos), perfazendo um
monlante global de RS489.479.79 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove
centavos), conforme solicitafdo c juslificativa tccnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLASULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificain as demais cliusulas constantes do contrato ora adiiado,

as quais permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato <5 regido pela lei n° 8.666/93. com
redafSo da lei n° 8883/94 e demais normas de direito administrative pertinentes.

no

Por estarem de acordo firmam este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor. na presenfa das testemunhas abaixo assinadas.
elegendo foro de Lauro de Freitas/BA. para dirimir qualqucr duvida ou questita dele advinda.

Lauro de Freitas, 23 de outubro de 2019.

MUNICIPIO LAURO DE FREITAS - CONTRATANTE
Sr*. Moema Isabel Passes Gramacho- Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
Sr. Cesar Augusto Sampaio-Secretlirio

CROGEMONT CONSTRUCAO; 'AWKMONTACENS EIRF.LI-ME - CONTRATADA
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EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N° 173/2019 AO CONTRATO N°. 039/20IS.

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUÿAO, MANUTENQAO E MONTAGENS EIRELI-ME
CNPJ/MF: 21.508.431/0001-33 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrativo: 19628/2019. Tomada dc Preÿo: N° 005/2017. Objeto do Contraio:

ContratafSo dc Empresa Especiali/ada para Executar os Servifos de Ampliav'ao dos Cemiterios de

PortSo e Areia Branca, com a ConstrufSo de 01 (um) Ceniiterio Vertical com 220 (duzentos e vinte)

Loculos Mortuarios e um Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em Portao e a Construÿao de 01
(um) Ceniiterio Vertical com 200 (duzentos) Loculos Mottuarios e um Ossuario com 200 (duzentos)

Loculos cm Areia Branca, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Objcto do Aditamento: Aditivo de
valor, no percentual de 14,24470686615356%, que corresponde ao valor de R$61.031,24 (sessenta e
um mil trinta e um reais e vinte e quatro centavos), perfazendo um montante global de R.8489.479,79

(quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos),

conformc solicitaÿao e justificativa lecnica da Secretaria Municipal dc Infraestrutura. Dotaÿao

Orfamentaria: 0800.1146.449051.00. Data de Assinalura: 23 de Outubro dc 2019. Moema Isabel
Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATO N° 212/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: INOVA
TERRAPLENAGEM E CONSTRUCTS E1RELI - EPP - CNPJ: 07.097.369/0001-03. Modalidadc:
Tomada de Preÿos - N° 001/2019. Processo: 11393/2018. Objeto: Contrataÿao de empresa para
execuÿao de services de manutencao de predios publicos, conforme termo de referenda e planilhas
em cd anexo neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotagao: 0201-
2020-33903900-00; 0201-2129-33903900-00; 0201-2039-33903900-00; 0206-2024-33903900-00;
0207-2025-33903900-00; 0208-2026-33903900-00; 0209-2027-33903900-00; 0211-2231-33903900-
00; 0211-2029-33903900-00; 0214-2032-33903900-00; 0215-2033-33903900-00; 0216-2034-
33903900-00; 0218-2079-33903900-00; 0212-2030-33903900-00; 0212-2391-33903900-00; 0212-
1175-33903900-29; 0212-2013-33903900-29; 0212-2012-33903900-29. Data da Assinatura: 14 de
Outubro de 2019. Valor: Valor total para execugao do objeto deste Contrato e estimado cm
R$2.683.028,10 - (Dois milhoes seiscentos e oitenta e tres mil vinte e oito reais e dez centavos).
Periodo de vigencia: O prazo para contratacao sera de 12 (doze) rneses contados da assinatura do
contrato, prorrogaveis de acordo com o art 57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da
contratante. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: COOPERATIVA
DOS AGENTES ECOLOGICOS DE LAURO DE FREITAS - CAELF - CNPJ: 1 1.089.428/0001-79.
Modalidadc: Termo de Dispensa N°028/2019, nos lermos do art. 24, XXVII da Lei n". 8666/93 e suas
alterac'Oes. Processo: 16668/2019. Objeto: Contratac3o de Cooperativa de Agentes Ecologicos de
Lauro de Freitas. CAELF. para atuar no processo de coleta, processamento e comercializaeao de
residuos solidos urbanos reciclaveis e reutilizaveis produzidos no ambito do Municipio de Lauro de
Freitas/BA. Dotacao: 02.0800.2163.339039.00. Data da Assinatura: 17 de Outubro de 2019. Valor:
Sera dc RS388.128.00 (trezentos c oitenta e oito mil cento c vinte e oito reais) o valor total a scr pago
a CONTRA I ADA pclo CONTRATANTE. Periodo de vigencia: O prazo de vigencia do contrato e
fixado a panir da data da sua assinatura e (era a dura?ao de 12 (doze) meses, conforme dispoe o arligo
57 da Lei n° 8.666/93. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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Esta edipao encontra-se no site oficial deste ente.
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