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4?PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRENCIA PUBLICA-N° 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N°08.332/2019

11.9.1. Liberag3o da CaugSo Contratual.

11.10. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as

informagoes obtidas e os nrtetodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade do

MUNICfPIO, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao deste.

11.11. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s emissSo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagSo e pagamento

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- INCIDENCIAS FISCAIS:

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

decorrSncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serao de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuar, os tributes a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagSo vigente;

12.2. Se, durante o prazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributes novos, ou ocorrem

modificag6es nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos

contratantes, serao revistos os respectivos valores, a fim de adequS-los a essas modificagGes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragfies.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelagSo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O n3o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagoes e das

demais clausulas contratuais;

13.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especificagSes da CONTRATANTE;

13.1.3. A cess§o e transference contratual ou a subcontratagio do objeto contratual sem previa e expressa

aprovagSo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula D6cima deste Contrato;

13.1.4. Imperlcia, neglig3ncia ou imprudfencia por parte da CONTRATADA, na execugSo das especificagbes

contratuais;

13.1.5. O desatendimento as determinagOes da fiscalizagSo da CONTRATANTE;
/

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugSo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;
i
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13.1.7. A decretagao de falencia, insolencia ou recuperagao judicial da CONTRATADA durante a execugao

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

nSo o controle de determinadas atividades necessSrias S sua execugSo;

13.1.8. A dissolugao da CONTRATADA;

13.1.9. A alteragSo social ou a modificagSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

13.2. A rescisSo contratual podera ser:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. S

13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo em vigor;

13.2.3. AmigSvel, por acordo entre as partes;

13.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE poderS dar continuidade ao objeto contratual por

execugSo direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigSo de caugSo e das

retengOes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razSes enumeradas no item 13.1.1. ao

13.1.9;

13.5. Em caso de a rescisSo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, deverS a parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e

nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93.

13.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

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

servigos e atividades conforme as especificagOes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transposes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomarS posse imediata das

parcelas efetivamente jS executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais

existentes, devendo, porSm, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo,

apresentar urn relatOrio completo e avaliagSo detalhada, historiando as razOes da rescisSo:
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13.6.1. A avaliagSo, acima citada, devera ser feita por uma ComissSo a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trfes) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a preside, entre pessoas alheias;

13.6.2. A Comissao tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigao, para apresentagSo de seu

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

13.7. No caso de rescisSo amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-3 o pagamento final com mutua, plena e geral quitagSo no ato da assinatura do

Distrato;

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

contas, para desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tamb6m, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos

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

13.10. Caracterizam-se, tamb6m, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagSo dos servigos continuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condigSes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisao contratual, ser§o assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA -REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajustaveis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os

pregos serSo reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

14.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagio da

Proposta de Prego ocorrida na sessSo de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDIQOES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, nSo poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

j

7
LdllfOW

-ÿ



mm Hto
D PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORR&NCIA PUBLICA -N° 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N°08.332/2019

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

pianos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por eia;

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugao deste Contrato.

quando necess3rio a conveniSncia dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados 3

CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplic3vel 3 execugSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 3 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - COMUNICAgOES:

16.1. As cornunicagSes reciprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondSncia, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinat3rio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -FORO:

17.1. As partes signat3rias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia 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 presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 03 de Margo de 2020.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRAT,

f>£ X* J'O—NOME:
R. R.G.

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
R.G. R.G.

'.vCU!3£kv '! luni vo o
tcMifO :.*6jF«*€'.*: 5 - £'\
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PREFEITURA

LAURODE
FREITASO

ORDEM DE SERVICOS N° 006/2020

REFERENCE

CONCORR£NCIA PUBLICA N° 002/2019

CONTRATO DE EMPREITADA N° 054/2020

VALOR: R$ 5.328.978,25 (Cinco milhoes, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e

vinte e cinco centavos).

Pela presente Ordem de Servigo, autorizo a Empresa PJ CONSTRUQOES E TERRAPLANAGEM

LTDA, CNPJ n° 03.174.004/0001-84, a iniciar o Servigo cujo Objeto e Contratagao de Empresa Especializada

para Execugao de Obras com Projetos Executivos de Implantagao de Infraestrutura para Construgao de

02 (Duas) Passarelas para travessia de Pedestres na Estrada do Coco nas localidades: KM 1,2 e Km 6,5

localizado no Municipio de Lauro de Lauro de Freitas / Bahia.

Infcio: 01/04/2020 Termino: 03/03/2021

Lauro de Freitas -Bahia, 01 de Abril de 2020.

>ilva Bacelar
CoordenadAr do Departamento de Infraestrutura
Sidn.

Cesar Augusta Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutura.

Moema IsatSeTPassos Gramacho
PrefeitaMunicipal

Ciente,

PJ CONSTRU?OES E T&RAPLANAGEM LTDA
Empresa Executora.
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARA£AO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

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

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 11.992 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

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

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

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

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

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

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

e 17.

•Identificagao da Despesa: Prorrogagao de prazo para o Contrato n°. 054/2020-Execugao de

obras com Projetos executivos de implantagao de infraestrutura para construgao de 2(duas)

passarelas para travessia de pedestre na estrada do coco km 1,2 e km 6,5, periodo de 08

meses, no valor de R$ 5.328.978,25(cinco milhoes, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e

setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

•Dotagao Orgamentaria: 02.1500.1849.449051.00

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.

I
Lauro de Freitas, 08 de Outubro de 2020

Neto
Secretario de TrSnsito

PMLF/SEI iOP '
Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Execuÿao Orgamentaria /SEFAZ

3
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 11992 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SETTOP BKBSBS—

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observance

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

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 08 de outubro de 2020.

OQM'

i
CELENE DINIZ ROCH/C '
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435

i
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELAT6RIO N° 391 /2020

PROC. ADM. N°UNIDADE

REQUISITANTE

ASSUNTO

11992/2020Renovaÿao contratual

SEINFRA

§§iil

Lei 8666/93, art. 57, inc. IIFundamental
Objeto do contrato: Renova<;ao do contrato 054/2020

ITENS DE VERIFICA<;AO

Trata-se de solicitaqao de renovaqao do contrato de n° 054/2020 firmado com a Pj

Constru<;6es, cujo objeto corresponde a execuqao de obras de implantaqao de

infraestrutura para construqao de duas passarelas para travessia de pedestres na estrada

do coco Km 6,5, por mais 8 meses.

Acostados os documentos instrutorios, merecem destaque os a seguir

discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. Oficio 291/2020- SEINFRA, fl.02;

2. Manifestaÿao de interesse da empresa, fl.03;

3. SDC, fl.04;

4. Justificativa tdcnica, fl.05;

5. Cronograma ffsico-financeiro, fls.06/08;

6. Cdpia de controle de saldo, fl.09;

7. Certidoes de regularidade, fls.10/22;

8. Portaria de nomeaqSo de servidores e de fiscais de contrato e declara<;ao
indicando-os, fIs.23/27;

9. Cdpia de extratos de publicaÿao da licitaqao e da minuta do contrato principal,

fls.28/45;

lo.Cdpia da ordem de servi<;o, fl.46;

11. Declaraqao de adequaÿao orqamentdria, fl.48;

12.Folha de encaminhamento dos autos a CGM, fl.49.

DA ANALISE

Analisados os documentos instrutdrios, verifica-se o vencimento da certidao depv
FGTS, tendo sido computada sua emissao por este setor de controle e anexado ao present '
relatorio em respaldo a celeridade processual. / QM

$Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrative de Lauro de Freitas/BA, 42702-410.

Tel. (71) 33694235 / 999827223 (fone e WhatsApp) . E-mail: eabinetecgmlaurogDemail.com ccnp.cem(S)email.com

coordenacaocem@email.com
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cumpre destacar que a este setor incube a analise dos aspectos estritamente

formais do pedido,atinentes a instru<ÿao processual, e possui carater meramente opinativo

e nao vinculante.

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da solicitaqao, verifica-se a

possibilidade de prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais

necessarios a formalizaqao do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e

trabalhista, bem como reserva onjamentaria, atestando assim o processo devidamente

autuado, enumerado e fundamentado.

DA CONCLUSAO

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

do pedido autuado sob o n° 11992/2020, conclui-se que esta APTO PARA

PROSSEGUIMENTO.

Certifico que os autos foram renumerados de forma cronologica a partir da folha

07 por este setor de controle, dado ao equfvoco verificado na enumerado anterior

realizada pela pasta.

fjlccrÿaSilvaMa/garett
Coordlnadoa Central de Normase ftbcediraaitOJ

eqntroladopfl Geral - PMLF
TBtatficula: 66586

Em 28 de outubro de 2020

Nayane Alves de Carvalho Santos

Assessora especial
Controladoria Geral do Municipio

Acolho o presente relatorio.

Encaminhe-se a PGM, para que se proceda o quanto

solicitado.

Lauro de Freitas/BA, 28 de outubro de 2020.

Apio VinagreJisiascimento
Controlador Geral do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrative de Lauro de Freitas/BA, 42702-410.

Tel. (71) 33694235 / 999827223 (fone e WhatsApp) . E-mail: eabinetecemlauroisiemail.com ccnp.cemfflgmail.com

coordenacaocemOemail.com

2ÿ\



https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/iistaEmpregad...Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONClMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao

Social:
Enderego:

03.174.004/0001-84

PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

R DAS MANGUEIRAS 166 / NOVO HORIZONTE / SALVADOR / BA /
41218-097

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:!1/10/2020 a 09/11/2020

Certificagao Numero: 2020101102485073858724

Informagao obtida em 28/10/2020 15:14:00

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

28/10/2020 15:14I of I
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRAT1VO N°: 1 1992/2020

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRAÿAO DE TERMO ADITIVO

DE PRAZO DO CONTRATO N° 054/2020.

JUSTIFICATIVA TECNICA. UTIL1ZACAO SALDO

REMANESCENTE. ART. 57, §1°, INCISO II, DA

LEI FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA

FORMAL. POSS1BIL1DADE CONDICIONADA.

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura -

SEINFRA acerca da possibilidade de prorrogasao por mais 08 (oito) meses do Contrato n.

054/2020. celebrado entre o Municlpio de Lauro de Freitas e a empresa PJ CONSTRUÿOES

TERRAPLANAGEM LTDA. para a construÿao de duas passarelas para travessia de pedestres

na Estrada do Coco, neste Municipio.

O Coordenador de Infraestrutura. Sr. Sidinaldo da Silva Bacelar. cujas

declara<;oes gozam de presuncao de legitimidade. nos envia justificativa tecnica para a

prorrogaÿao de prazo do contrato, informando, em sintese, intercorrencias no decorrer da

execuÿao, em especial a pandemia do Covid-19.

O processo foi instruido com os seguintes processos que merecem destaque:

a) Anuencia da Contratada (II. 03):

b) Solicitavao de Termo Aditivo (fl. 04);

c) Justificativa tecnica (fl. 05);

d) Cronograma Fisico-financeiro (fl. 06);

e) Controle de Saldo (fl. 10);

Pagina I de 4



MUNICIPIO DE
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f) Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista (fl. 11/23 e 52);

g) Contrato n. 054/2020 (fl. 33/46);

h) Declaraÿo de adequagao orcamentaria (fl. 48);

i) Relatorio n. 391/2020 da CGM opinando pela conformidade processual (fl. 50/51).

E o breve relatorio.

II. FUNDAMENTACAO

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

salientar que a presente manifestato toma por base, exclusivamente. os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrativo 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 manifestaqides da Procuradoria Juridica

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

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orientaÿao contraria ou diversa daquela

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientato juridica, visando auxiliar a

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

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

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

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

inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/1993. verbis:

"Art. 57. A duraqao dos contratos regidospor esta Leificara adstrita a vigencia dos
respectivos creditos orqamentdrios, exceto quanto aos relativos:

§ to Os prazos de inicio de etapas de execuqdo, de conclusao e de entrega admitem

prorrogaqao. mantidas as demais cldusutas do contrato e assegurada a manutenqao

Pagina 2 de 4
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

de seu equilibria economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

[ÿÿÿ]

II - superveniencia de fato excepcional ou imprevislvel, eslranho a vontade das

paries, que allere fundamentalmentc as condiqoes de execuqao do contralo;

A Secretaria Requisitante informa ocorrencias supervenientes que atrapalharam

a execuÿao contratual no prazo estipulado.

Supramencionadas justificativas respeitam a inteligencia do art. 57. §2°. da Lei

Federal n° 8.666/1993. verbis:

"Art. 57. A duraquo dos contratos regidospar esla Leificara adstrita a vigencia dos
respectbias credilos orqamentarios, exceto quanto aos relativos:

[...]

§ 2° Toda prorrogaqao de prazo deverd ser justijicada par escrito e previamente

autorizadapela autoridade competentepara celebrar o contralo. "

Por consequencia, em havendo permissivo legal para concretizaÿo do quanto

pleiteado. bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetivaÿao. entendo nao

haver qualquer obice a sua consecuÿao. o que vai ao encontro do Principio da Legalidade. este

regente da Administrate Publica.

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

e a sua correlaÿao com a Administra9ao Publica nos ensina que. verbis:

"Segundo o Principio da Legalidade, a Administraqao Publica so podeJ'azer o que a

lei permite [...] Em decorrencia disso, a Administraqao Publica nao pode, por

simples ato administrativo, conceder direilos de qualquer especie, criar ohrigaqoes

ou impor vedaqoes aos administrados: para tanto, ela depende de lei" (Direito

Administrativo. 17"ed„ Sao Paulo: Atlas. 2004, p. 68 - originalnao destacado).

Sendo assim. considcrando a existcncia de saldo no contrato. resta

demonstrado o interesse publico na sua consecuÿao. bem como pelo fato de que eventual

rescisSo poderia ir de encontro ao Principio da Eficiencia. corolario da Supremacia do

Interesse Publico.
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III. CONCLUSAO

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

este Procurador PELO CABIMENTO E PELA LEGALIDADE DA PRORROGACAO

SOMENTE DE PRAZO DO CONTRATO N° 054/2020 POR 08 (OITO) MESES, COM A

UTILIZACAO DO SALDO REMANESCENTE. SEM OUALOUER REAJUSTE, nos

termos do art. 57 §1°, inciso II. da Lei Federal n° 8.666/1993, desde atendida a seguinte

CONDICIONANTE:

a) AUTORIZACAO EXPRESSA DA PREFEITA;

E o Parecer. SM.1.

Por fim, considerando o quanto disposto na Comunicaijao Interna 06/2017 -

PGM. devem os autos seguir para o Procurador Geral, ou seu substituto legal, para

deliberaÿao.

Lauro de Freitas, 29 de outubro de 2020.

pSÿF,e"a

RAPHAEL GUIMARAES
Procurador do Municipio
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Despacho - Gabinete-PGM.

N°Expediente:
PA Jma

Assunto:

kkXlvo . ftrfx<\KbjdUJuoi
Interessado:

Solicito k coordenagSo executiva que adote a seguinteprovidencia:
Arquivar.
Despachar: Setor/orgSo discrimiaado abaixoparaparecer e/ouprovid6ncias.AC

mmma
1 Administrative/

LicitagSes.
6 Sub-Procurador.

Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7
2 MP/Secretarias. Coord.Executiva.8
3 Servidor. 5 Civil. Pep. Distribuigao.9x

10 BalcSo de Justiga.

ObservagSo: > <£, itOffVv Qi. &OuxjU

SjfrfLMa'i. /JMARW: jj

Freitas, / lo / .Lauro

Kivio Bias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio

5*



Diario Oficial doSegunda-feira
16 de Novembro de 2020
6-Ano VIII -N° 1840

Lauro de Freitas MUNICIPIO

7
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 054/2020

Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: PJ CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-34. Modalidade: Concorrencia Publica - No
002/2019. Processor 11992/2020. Objeto: Contratagao de empresa cspecializada para cxccugao de
obras com projetos executivos de implantagao de infraestrutura para construgao de 02 (duas)

passarelas para travessia de pedestres na estrada do coco nas localidades: km 1,2 e km 6,5, no

municipio de Lauro de Freitas/Ba. Conforme planilhas, lermo de referenda, especificagoes tecnicas e

projetos, anexo ao edital, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do
Aditamento: Prorrogagao de prazo por mais 08 (oito) meses, com base no art. 57, §1°, inciso II da Lei
Federal 8.666/93, com prazo inicial em 03/03/2021 e termo final cm 03/11/2021, com a utilizagao do
saldo remancscente, na forma da planilha em anexo e em atendimento a solicitagao da Secretaria

Municipal de Infraestrutura. Dotagao: 02.1500.1849.449051.00 Data da Assinatura: 05 de
Novembro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: AXJUGU77+MNVWOQ5WDVQAA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.




