
CLAUSULANONA•DOSBENS REMANESCENTESAO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzklos em decorrencia deste Contrato de Repasse,

previsins no Ptano de Trabalho, quando da extinção doete Contrato, permanecerão sob a guarda e responsabilidade do

CONTRATADO, de forme a assegurar a continuidade do programa governamental.

CLÁUSULA DÉCtMA · DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Gestor do Programa a autoridade nonnalizadora, com competencia para coordenar e definir es diretrizes do

Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Piano de Trabalho.

10.1 · Sempre que julgar corweniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in loco com o propósito do

acompanhamento e avoingio dos i••• das advidades deserwoh4das em razão deste Contato de Repasse,
obsesvedes as normas legels e regulamentares pergnentes ao assunto.

10.2 - È pienegadva da União, por interm6dlo do Ministido do Esporte e de CONTRATANTE, promover a itscaização
- fisicodinanceira das eividades reforordes a este Contrato de Reposse, bem-como, conservar, em quelquer hipótese, a

O faculdade de assumir ou transiedr a roeponsabWdade de execução de obralserviço, no caso de sua paralisação ou de
falo relevanie que venha a ocaner

10.2.1 - Obdge·ee o CONTRATADO, neste únimo caso, a restiuir à Urdio os valores atuanzados monetariamente
correspondentes aos recursos IIbemdoe e ao percentual de conbaparida Rua não apilceda ne consecução do

.

ob)eto deste Contraio, ne forma Indicada pela CAIXAna época de reedtuigio.

CI.ÂUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabiidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao
advo inancebo, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequede no pasalvo
linenceiro, com subcontas idendicando o Contrato de Repasse e a espeelficagio da despesa, nos termos do art, 54.
parágrafo primeiro, do Decreto n*93.872/86.

iti - As faturas, mcibos, notas fiscata e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas ser6o emitidos em
nome do CONTRATADO, devidamefde idendicados com o número do Contrato de Repasse, e menidos em erwo,
ein odem cronolðgica, no própdo local em que forem - A AMn dos órg6os de conbele intemo e
enlarno e pelo prazo de 06 (cinco) anos, contados da aprovagioda proslaçao de contas pela CONTRATANTE.

101.1 - A CONTRATANTE poderá solicher o encaminhamento de cópias dos comproventes de despesas, ou de outros
documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLAUBUlA DÈCIMA SEGUNDA·DA PRESTAÇAO DE CONTAS

12 · A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusula Quarta, deverá ser apresentada à
CONTRATANTE ali 50 (sessenta) dias após o término da vig6ncia do contrato.

12.1 - Conelatade irreguisddade ou inedimplancia na apresentação de Prestação de Contas final a que se refere o caput
desta munda o CONTRATADO seri nodicado para que, no prazo de 30 (tdnta) dias, a cordar do fecebimento da
nadicação, adote as providencias para sener a irreguladdade, ou cumprir a obrigegio.

12.1.1 - Decorddo o prazo da nodficação som que a irreguladdade tenha sido sanada, ou cumpdda a obdgação, a
CONTRATANTE comunicará o fato, de imediato, ao respecivo órgão responsável pelo contitle intemo, providenciando
junio ao órgão de contabuidade analfUca a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DÉCIMA TERCE1RA - DO REEMBOLSODE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

13 - Conerão às expensas do CONTRATADO os valores às despens extraordinidas incorddas
CONTRATANTE deconentes de rean68ae, por soiekagio do CONTRATADO,de enquadramento de Plano de Trabel o je de projelne de engenharia, das despeaas resultantes de viatoria de etapas de obras não previstas originalmente, m jcomo de pubicaeio de extrato no Diddo Oncial da Uniio decorrente de alteraê6e contratual de do
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 0198432·
84/2006/MCICAIXA, QUE ENTRE SI
FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DA
CIDADANIA, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, NA
FORMA ABAIXO:

A Uniâo Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente
Ministério da Cidadania, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 05.526.783/0001-65. representada
pela Caixa Econômica Federal (CEF). instituição financeira sob a forma de empresa
pública, dotada de personalidade juridica de direito privado. criada pelo Decreto-Lei n°
759, de 12/08/1969, e constituida pelo Decreto n° 88.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o
Decreto n° 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancàrio Sul,
Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, e
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ sob o n° 13.927.819/000140 na
qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 0198432-84/2006/MC/CAIXA,
representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo,
mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo a alteraêão do item n° 16 da Cláusula
D&CIMA SEXTA do Contrato de Repasse n° 0198432-84/2006/MC/CAIXA, de
15/12/2006, realizado segundo os termos do Programa Esporte e Lazer na Cidade do
Ministério da Cidadania, que passa(m) a ter a seguinte redação:

'CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatura,
encerrando-se no dia 28/02/2020, possibilitada a sua prorrogação, mediante aprovação
da CONTRATANTE, quando da ocorrència de fato superveniente que impeça a
consecução do objeto no prazo acordado."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestöes e elogios)
Para pessoas com defieléncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

27.016 9025 micro
caixa.gov.br



Termo Aditivo

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

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

Salvador
,

27 de Setembro de 2019
Local/data

Assinatura, sob carimbo, do Assi atura do CONT DO
CONTRATANTE
Nome: MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA No e: MOEMA EL PASSOS
BAPTISTA G HO
CPF 159.217.195-87 CPF: 133.399.825-20

Testemunhas

Nome: Nome
CPF: CPF:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaçöes, reclamaçðes, sugestões e elogios)Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.016 v025 micro
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GERANCIA EXECUTIVA GOVERNO ARACAJÚ SE GERÊNCIA $XECUTIVA GOVERNO RORANOPÓU SC

EKTMrO DE MMO AORNO MMFO 05TERMO AOUVO

Extrato de Termo Adtivo inclus30 Unidade Exectrtora CAINA ECONOMICA FEDERAL Termo de Compromisso n 0152.368-74/2011/MOR/CAIXA/Municipio de 580 1030 Batista
Gerência Executiva de Govemo de Aracagu EXTRATO DE TERMO ADITIVC Contrato de

dra CI la Décima Sextaœda Vi neerr
C

Rdia ON 2

Repasse ne 1045808-32/848928/2017/MDR/CAIXA, Secretaria de Estado da todta' DO COMPROMISSÅRIO atendendoao disposto na Portaria Interministerialnf 350/2019Assist6ncia Social e do Trabalho SEIDS Estado de Sergipe, inclui a Companhip de
Desenvolvemento de itetursos Hidricos e irrige(io de Sergipe COHIDAO / CNP) GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MACAPÁ - AP
15.613.813/0001·24como Unidade Executore 09/10/2019 Oscar Jorge Vasconcelos do

EDITALDENOFIF1CAÇAORego Borros. Leda Lucia Couto de Vasconcelos, Paulo Henrique Machado Sobral

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPINAS - SP A CAIXAECONÔMICA FEDERAL representada neste ato por sua Ger66da ExecutWa
de Governo Maraph, no uso de suas atribuiçòes legass, faz saber aos que do presente vierem

HETIFICAçÔ$$ ou dele conhecmentotiverern que fica NOTIFICADO. publicado na Forma da le, o ex•orefeito
do Município de Ferreira Gomes/AP, Sr. Wtadmir Silva Furtado, CPF 244.294.731-53, que se

No Termo de Compromisso ni 0363.54547/2013/MC/CAIXA,Campinas/tP, encontra een local lacerto e nio sabido, nos termos dos subitens 1 e 2 . da CIAusula Dicima
DOU de 25/01/2017.seçào 3, página 64

, onde se la Alt Vigência: 30/01/2018,lefa-se Alt, segunda oc contrato de opasse n•OOS6712-58/ISS7/MQUAD£5/ tendopor finalidade
Vigencia: 24/02/2018).23/01/2017 a transfer6ncia de recursos financeitos da Umão para a implantação do sistema de

abastecimento de igua com captaç30, aduçio,tratamento,reservação, rede de distribuiç30 e
ligaçðes domicilares, Comunicamos que em 15/03/2018foI apurado o valor do debito emNo Terme de comprongsso na 4963.546-52/2013/MC/CAIXA, Campinas/Sp, virtude das irregvla<idades identificadas no Contrato de Aepasse acima consistente naDOu de 25/01/2017,seçio 3, pigina 64

, onde se 16 Alt VIgância: 28/02/2018.lela-se Alt. omissio no dever de orestarcontes referente à última parcela, e que ovalor imputado a vossa
Vigência: 31/01/2048).N/01/2017 Senhodadecorrente de responsabdizaç3o, até a data de 15/03/2018,perlag omontantede R$

110 957,fdi (conto e det mil, novecentos e c.nquente a sete reais e sessenta a seis centevos),GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CUIABÁ - MT conforme Reistodo do Tomador anesa. Ante o exposto, solkitamosque, no prazo mimmode
75 (setsnta e dnco) dras, seja recolhido aos cofres pùbitos o valor total opurado, stualitadoIXTRATO DE DIGINATO aT4 a data do efedvopagsmento, ou que sejam apresentadas as alegaçöes de defesa para o
caso, ressaltando que a omissio resuka na respectiva inclusão rao Cadastro InformativodeAescisio do Contrato de Repasse/Termo de Compromisso/Contratode Transfer#ncia ne créditos nio quitados do 5etor Pùbisco Federal CADIN. conforme lki ni 10322/2002.195846 / 2013 / MAPA/CAixA, contratado MUNICIPIO DE BARRA 00 BUORES, data

09/30/2019 HEtlELSON ALAIN DO NASCIMENTO RIBEIRO
Gerento de hiief
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARAÇÃODE ADEQUAÇÄOORÇAMENTÁRIADA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

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

liberados para a finalidade indicada no Processo N° 21587/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas-ODO

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

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

Orçamentárias(no. 1.732/18) e não ultrapassaráos limites estabelecidos para o exercício

financeiro de 2019, estando em conformidade com as disposições 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

ComplementarFederal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmentequantoàs normas dos

artigos16 e 17.

• Identificação da Despesa:Aditivo de Prazo do Contrato n°. 132/2018, por mais 01(um) mês,

através da empresa TRINCA ESPORTES LTDA, ref. ao fornecimento dos equipamentosda

academia do estádio situada no Centro, deste Município

• Dotação Orçamentária: 1100.1031.449052.24

DECLARO,enfim, que as informações e documentos existentes neste protocoladoestão de

acordo com as regras administrativas,atestando, portanto, a regularidadedo pedido nas

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

junho de 1992, podendoo protocoladoseguir o seu trâmite administrativo.

Lauro de Freitas, 29 de outubro de 2019

Ordenaclorde Despesas '

Carimbo e assinatura

Ciente,

CelensoDiniz4
4

ocha

Coord. de Exec Orçam./SEFAZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSOW 2158712019. FOLHA N°

DA: Coordenação de Execução Orçamentária

PARA: SETREL

Atendendo e promovendoa celeridade do referido processo, encaminho a Declaração de
Adequação Orçamentária para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior
encaminhamento a Controladoria Geral do Município.

Lauro de Freitas, 29 de outubrode 2019.

CELENE DINIZ ROCHA
COORDENAÇÃO DE EXE0. ORÇAMENTÁRIA
Mat. 46.435
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PREFEITURA L DE

LAURO ITAS
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Prazo: 04 meses.

Objeto: Aditivo de prazo conforme Lei 8666/93e alterações.

ITENS DE VERIFICAÇÃO

Trata-se de solicitação de aditivo de prazo para o contrato 132/2018, celebrado com a empresa

TRINCA ESPORTES LTDA, cujo objeto é fornecimento dos equipamentosda Academia do Estádio Municipal do

Centro, neste Município.
Anexados os documentosinstrutórios, merecem destaqueos aseguir discriminados:

DOCUMENTOSANEXOSAOS AUTOS
1. Oficio à empresa (fl. 02);
2. Aceite (fl. 03)
3. SDC (fL 04)
4. Justificativa Técnica (fl. og 06)
5. Planilha comparativa (fl. 07);
6. Oficios da CEF (fls. 08/11);
7. SolicitaÇão de fornecimento (fl u)
8. Controle de saído (fl. 13)

9. Certidöes (Fis 14 22);
io. Proposta comercial da Udtação (fis. 23/24);
11. Portaria de norneação de fiscalzação de obras e fiscais de contrato (fis- 25/26);
12. Contrato132/2018 com extrato de publicaçäo (fis- 30 37)
13. Ordem de paralisação com publicação (fis. 38/39)
14. Ordem de retomada com publicaÇão (fl. 40/41)
15. Contrato de repasse Caixa (fls. 42/48);
lá comprovação de vigëncia do contrato de repasse (fts. 49/51)
17. Declaração de dotação or amentária (fL 52):

DA ANÁUSE

Cumpre salientarque o presente parecerabrangetão somente os aspectos estritamente formais
do pedido, atinentes à instruçãoprocessual, e possui caráter meramente opinativo não vinculante.

DA CONCLUSÃO

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

solicitação autuada sob o 21587/2019, verifica-seque a data de início da instrução processual ocorreu em
24/10/2019.

Encaminhe-se os autos a ProcuradoriaGeral do Municípiopara análise jurídica do pedido.
Este é o relatório.

Irla Matheusdos Santos
Assessora Especial

Ciente.
Proceda-se o solicitado.
Lauro de Freitas/BA.

Apio Vi Nascimento
controlador Geral do Município

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

1



Procuradoria Geral do Município
L AURO DE
FREITAS

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021587/2019

ÓRGÃOREQUERENTE:SEINFRA

ASSUNTO: RENOVAÇÃODE CONTRATO.

EMENTA: RENOVAÇÃODE CONTRATO

I - RELATÓRIO.

O
Trata-se de pedido de renovação de prazo contratual n°. 132/2018,

referente a contratação de empresa para fornecimento dos equipamentos da

academia, que possui contrato de repasse n°. 198.432-84/2006, da reforma do

estádio municipal.

Na justificativa de renovação a Secretaria informa que necessidade em

razão da emissão tardia da AIO ( autorização de inicio de obra) encaminhado pela

CAIXA, somente efetivada em setembro de 2019, motivo pelo qual o empreiteiro
jamaispoderia finalizar dentro do prazo inicialmente ajustado.

Encontra-se acostado aos autos certidões de regularidade fiscal,

documentos probatórios da empresa, contrato inicial, termo aditivo, pedido de

realização de despesa com dotação orçamentária, justificativa pela renovaçäodo

prazo contratual, dentre outros documentos.

É o sucinto relatório. Segue o exame jurídico.

II - ANÁLISEJURiDICA.

Inicialmente convém ressaltar que a realizaçäo de novo certame

provavelmenteensejariaem um aumento dos valores contratados, assim denota-se

a vantagempara Administraçãopública a manutençãodo contrato.

Página I de 8



Procuradoria Geral do Município
LAURODE
FREITAS

Registra-sea necessidade de renovação da entrega dos equipamentos

em razão de tratar-se de obra de escopo, assim evidente que a renovação contratual

faz-se necessária para adimplir o pacto realizado entre as partes, inclusive face o

fato de que o atraso decorre de terceiro (caixa econômica federal).

Em regra, a duração dos contratos dessa natureza (serviços contínuos)

não pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposição da Lei n°

8.666/1993. No caso em tela, a prorrogação pretendida não acarreta a extrapolação

desse limite, contudo a justificativa para a prorrogação encontra-se plausivel na

fundamentaçãode outros dispositivoslegais.

Da leitura e interpretação dos dispositivosacima transcritos, conjugados

com as disposições da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU sobre o

assunto', extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à

regularidade da prorrogação do prazo contratual, a saber: 1) existência de previsão
contratual admitindo a possibilidadede prorrogação; 2) interesse da Administração
na continuidade dos serviços; 3) interesse expresso da contratada na prorrogação;

4) limite total de vigência de 60 meses; 5) prestação regular dos serviços até o

momento; 6) obtençãode preços e condições mais vantajosaspara a Administração;

7) redução ou eliminação dos custos já pagos no primeiro ano; 8) respeito aos

limites de preços estabelecidos no Orçamentoe Gestão;e 9) aprovaçãoformal pela

autoridade competente;10) Manutençãoda condições iniciais de habilitaçãopela

contratada,

A existência de previsãode renovação contratual encontra-se expressa

na cláusula do instrumento contratual

Com relação a necessidade de cotação, possuo entendimento diverso,

fundado no Tribunal de Contas da União - TCU, modificado a partir de 2013,

demonstrando a desnecessidade de apresentaçãode cotações para renovações
contratuais, vejamosdiversos julgamentosRECENTES DO TCU:

' Licitaçòes e contratos . orientaçòcs e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da Uniäo. 4. ed. ret., atual. e ampt -

Brasilia : 100. Secretaria-Geral da Presidência : Senado FederaL Secretaria Especial de Editoração e Publicaçòes. 2010.
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5.2. Demonstração de vantajosidade econômica da
prorrogação contratual, sem a necessidade de pesquisa de
mercado, quando previstos requisitos contratuais de
reajuste salarial, de índices de preços de insumos e de
limites de preço para contratação.
Ainda na representação que analisou aspectos relacionados aos
contratos de prestação de serviços de natureza contínua, o

Tribunal cuidou da questãoda baixa eficiência e efetividade das
pesquisas de mercado atualmente para subsidiarem as

prorrogações contratuais. O grupo de estudos multi-institucional
argumentouque os itens que compõem o custo dos serviços de
natureza continuada - remuneração, encargos sociais, insumos

O e LDI - variam, em grande medida, segundo parâmetrosbem
definidos, de forma que a realizaçäo de nova pesquisa de
mercado, no caso de eventual prorrogaçäo contratual. seria
medida custosa e burocrática, não retratando, verdadeiramente,
o mercado, uma vez que ela tem normalmente levado a preços
superiores aos obtidos na licitação. Em seu voto, o relator,
diante das informações apresentadas, sugeriu que se
entendesse desnecessária a realização de pesquisa junto ao
mercado e a outros órgãoslentidades da Administração
Pública para a prorrogação de contratos de natureza
continuada, desde que as sequintes condições contratuais
estejam presentes, assequrando a vantajosidade da
prorrogação: a) previsão de que as repactuações de preços
envolvendo a folha de salários serão efetuadas somente
com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em
decorrência de lei; b) previsão de que as repactuações de
preços envolvendo materiais e insumos (exceto, para estes
últimos, quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei), serão efetuadas
com base em indices setoriais oficiais, previamente
definidos no contrato, a eles correlacionados, ou, na falta de
indice setorial oficial específico, por outro índice oficial que
quarde maior correlação com o segmento econômico em
que estejam inseridos ou adotando, na ausência de índice
setorial, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA/IBGE. Para o caso particular dos serviços
continuados de limpeza, conservação, hiqienização e de
vigilância, o relator adicionou ainda a aderência de valores a
limites fixado em ato da SLTIIMP. Nos termos do voto do
relator, o Plenário manifestou sua anuência. Acórdão
1214/2013-Plenário, TC 006.156/2011-8, relator Ministro
Aroldo Cedraz, 22.5.2013.
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Esse, a sabendas, é o entendimento esposadopelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

"a necessidade do gestor público obedecer ao que a lei

determina, em obediência ao princípio constitucional da

publicidadee ao ditame contido no artigo 61, parágrafo único,

da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condição

indispensável para a eficácia do contrato a publicação

resumida do instrumento. Outrossim há que se ressaltar que

vários municípios adotam como prática comum a a#xação do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicação não tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediência pelo Instituto Municipal
ao princípio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizaçäodo mural dos

órgãosmunicipais como meio de imprensa já é uma prática que

se prolongouno tempo. Diante desses fundamentos,entendo

que essa falha pode ser relevada, não sendo passível de

penalidade[ ..]"

Ademais, e como professa Marçal Justen Filho2,

"a ausência de publicaçãodo extrato do contrato não é causa

de sua invalidade. O defeito não afeta a contratação. A

publicação é condição para o contrato produzir efeitos. Na

ausência ou no defeito da publicação, a situação se

regulariza com nova publicação". [...]
"A lei determina que a publicaçãodeverá ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao de

assinatura. A Administração tem o dever de promover a

2 op. en., I la ed., p. 528.
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publicação dentro desse prazo. Nada impede que o faça em

prazo menor, até mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nëo vicia

a contratação, nem desfaz o vínculo". (grifamos)

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se

preenchidos no presente procedimento, o pedido de renovação de prazo de 12

(doze) meses, constatando-se ainda que a utilização de dotação orçamentária

é proporcional ao ano de exercício financeiro, assim este presente ano

somente será utilizado 12/12 avos, registrado nos autos dotação orçamentåria

suficiente para efetivação da renovação contratual.

Com efeito, o art. 57 da Lei federal n° 8.666/1993, com a redação dada

pela Lei federal n° 9.648, de 27/05/1998, dispõe que:

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

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

e×ceto quantoaos relativos

II - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duraçäo prorrogada por

iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses".

Outrossim,não suscita dúvida acadêmica ou pretoriana a conclusão de

que o termo de prorrogação nâo pode e não deve ser interpretado como mstrumento

de contrato, posto que decorrente deste. Tampoucoque a prorrogação de prazo
implique em modificação substante do contrato originalmentepactuado. Com efeito,

o festejadopublicista Marçal Justen Filho3 advogaque:

3 in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Säo Paulo: Dialetica. 8" ed, p. 523.
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"a hipótese de prorrogação não se confunde com a de

modificação contratual. A prorrogação consiste em renovar

uma certa contratação, para que tenha vigência por perlodo

posterioràqueleoriginalmenteprevisto. Em termos jurídicos,
a prorrogação não é uma modificação contratual. É o

mesmo contrato reiniciando sua vigência e vigorandopor outro

prazo. Já a modificação se caracteriza quando o conteúdo

das obrigações das partes é alterado."

Na hipótese de prorrogação do prazo contratual nada se acresce ao

ajusteoriginariamentecelebrado entre as partes, senão trata-se do mesmo contrato

que se protrai no tempo. Como não representam qualquer acréscimo ao objeto
contratado, não se enquadramno conceito de aditamentos. Destarte, entendemos

que descabe a obrigatoriedadede publicação previstano paráqrafo único do art. 61

da Lei n° 8.666/1993 aos termos de prorrogação de contratos. Todavia, para que

não se alegue inobservância de princípio insculpido no caput do art. 37 da Carta

Magna, sugerimos que se publique no Diário Oficial da Prefeitura o extrato do

termo de prorrogação de prazo.

Esse, a sabendas, é o entendimento esposadopelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

"a necessidade do gestor público obedecer ao que a lei

determina, em obediência ao princípio constitucional da

publicidadee ao ditame contido no artigo 61, parágrafoúnico,

da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condição
indispensável para a eficácia do contrato a publicação
resumida do instrumento. Outrossim há que se ressaltar que
vários municípios adotam como prática comum a a#xaçãodo

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que
a publicação não tenha sido efetuada nos termos
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constitucionais e legais, a obediência pelo Instituto Municipal

ao princípio constitucional de publicidade deve ser

considerada. tendo em vista que essa utilizaçãodo mural dos

órgãos municipais como meio de imprensa já é uma prática que

se prolongouno tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, não sendo passível de

penalidade[ ..]".

Ademais, e como professa Marçal Justen Filho*,

"a ausência de publicaçãodo e×trato do contrato não é causa

de sua invalidade. O defeito não afeta a contratação. A

publicação é condição para o contrato produzir efeitos. Na

ausência ou no defelto da publicação, a situação se

regulariza com nova publicação". [...]

"A lei determina que a publicaçãodeverá ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia útil do mês seguinteao da

assinatura. A Administração tem o dever de promover a

publicaçãodentro desse prazo. Nada impede que o faça em

prazo menor, até mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo não vicia

a contratação, nem desfaz o vínculo". (grifamos)

Face ao exposto,entendo pela viabilidade juridica do aditivo contratual,

pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimentodas condicionantes

necessárias a prorrogação contratual.

III - CONCLUSÃO

op. cit., 11" ed
,

p. 528.
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Ex positis, opino favoravelmente à renovação do prazo contratual

inicialmente ajustado em mais 107 (cento e sete) dias nos termos solicitados,

mantendo-se as mesmas condições e termos inicialmente pactuados.

Promovendo-se a elaboração do termo aditivo.

Salientando-se que tal parecer é meramente opinativo.

É o parecer, s,mj
Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS --BA, 20Mutubro de-

R. HE UE TAN U SILVA
PROCUR GERAL
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PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

PRIMEIROTERMO DE ADITAMENTON°171/2019 CONTRATON°132/2018

Pelo presente instrumento, fica alterado o Contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cláusulas e
declaraçðes;

CONTRATO ADITADO n° 132/2018: Contratação de empresa para fornecimento dos equipamentos da
academia, objeto do contrato de repasse n° 198.432-84/2006 - reforrna do estádio municipal, no bairro do centro
neste municipio, conforme termo de referência e planilhas anexo em edital. Requisitado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura.

LICITAÇÂO: Pregão Presencial n°022/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:21587/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:1100.1031.449052.24

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, comsede e foro na Praça João 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 Gramacho.

CONTRATADA: TRINCA ESPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o N°02.902.969/0001-83, com sedeRua Comandante Almiro, 465, Andar 01, Sala 04, CEP: 44.001-456, Centro, Feira de Santana/BA, neste atorepresentado na forma dos seus estatutos sociais.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Prorroga-se o prazo por mais 4 (quatro) meses,considerando 17 (dezessete) dias do prazo de retomada e 107 (cento e sete) dias para efetiva entrega e instalaçãodos equipamentos, com início em 21/10/2019 e final em 21/02/2020, conforme justificativa no processo supra eem atenção a solicitação da Secretária Municipal de Infraestrutura.

CLÁSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO:Os contratantes ratificam as demais cláusulas constantes do contratoora aditado, as quais permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato é regido pela lei n°8.666/93, com redação 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 presença das testemunhas abaixoassinadas, elegendo foro de Lauro de Freitas/BA, para dirimir qualquer dúvida ou questão dele advinda

Lauro de Freitas, 21 de outubro de 2019.

MUNICIPIO DE L URO DE FREIT S- ONTRATANTE
Sr'. oema Isabel Pass G macho - Prefeita

SECRETARIA MUNIC AL INFRAESTRUTURA
Sr. Cesar Augusto Sampaio - Secretário

TRINCA ESPORTES LTDA - CONÏlfATADA

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Setodunidade requisitante Depanamentode Profetes e ConvènwSecretana de infraestrutura
Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMiA. DERETO DO CONTRATO DE

REPASSE N° 19843284/2006 - REFORMA 00 ESTA0:0 MUNiciPAL NO BAlRRO DO CENTRO, NO MUNiCIPIODE LAURO DE FREi!AS -

BAHM

YndaintWtaçào de toWhataçbo O 6tgret teste Ptque Base<» e 00entar s taar as nonnas a serem obseraadas, dennmdo as espechcaçòes
lècocas para as empresas partiopanies do certame iicitalóno quote aos seus duedos e obogaçóes, ident hcando os upos de senrços a executar e

estabelmendo as duetnzes geras para o Fameomento dos Equioamentos da Academia Obtelo oc Contrato de Repasse n° '98 432-84/2006 -

Reforma do Estadio Muniopal, no Bakro do Centro. no Muniopio de Laura de Frem Bahia, dernn assim de forma c4¥a. Como deverbo ser

apresentadas as propostas pelos botantes para o atendimento inenvoco das necesyjades oa Prefettura Munopal ae auro de Frenas BaNa oce
fundamento na Le B 666/93

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Da Justmestiva de agtdeiçàoicontrataç&o de senriêo

O reunome de t.auro de Fretas detentor do Contrato de Repasse n' 1% 432-64:200ò. Com o Motsteno aos EsportesCaixa Econòmica Federal cup
chjeto pactuado eo Fomeomettle dos Equipamentos da Acadetma - Aetorma do Estadio Munopal no bairro do œntro, que garantire a era
comundade, memoria do arnbente fisico. de forma a promover o deseravolemento e a ampliação das at:vidmes de esporte e lazer, transformanco o

retendo espaço que se aptesenta como temtóno de vulnerat>boade socal e de todos de barre e também de toda a adade, por se atar de uma area

bastante densa do Municipio

È relevante ressaltar. que essa intervençà3 de natureza fisica vara uma ridwy guabdade 3e vida Data 90005 09 00&Sos Munopes contemgaú¾ M
œrnandade onde a Obra foi Proposta

Exame de exposto se faz Deœssána a abenuta de un Processa Adrrar<strativo cara contraw,ác ce empresa espealeada no Fameernente aos
Equ.spamentos da Acade«ra Obteto no Contrato de Repasse r? 19 432¥2006 -- Reforma de Est<¾io Moniapal. no Barro 30 cento no Muncoe
de Lauro de etas - Bahia, através do certame lictatónc. Com regme empredada ;xir creço global e fecursos do govemo federd e e<àric punuce

montapat

2. Da Especiscacio
Fomecmento dos Equipamemos da Academia. Obieto do Comrato de Repasse rf 196 43242006 - Retaana do Estadte Venopa no Bamo

Centra ro Munopio de Lauro de Freitas - Bahm

- SERVCOS A EXECUTAR
ilvime a umi equipamentos que compõem a Academa no Estadio Munopal oc Baura do Centro no Municipo de Lauro de Frenas -Saha

3. Doe Prazos e da Entrega
M•PRAZO DE EXECUÇAO DAS OBRAS
3 1

1 0 prazo mämo para entrega e 'nstalaçào dos equementry., opeto do presente Termo de Referência sera de 30 unmal dias cot,dos 0001360

à parter da data da assmatura do contratode empreitada podendo ser prorrogada nos termos do ari 57 §§ 1 e
2°da 8 8 6658.3

31 PRA20 DE GARANTIAS:
3 2 1 O Prato de Garanta dos se<¾>ços prestados 6 0 crewsto na legsla;k rçame e >firart oc Ocxhgo Civil Brasexo

3 2.2 Toders os itens ocNatos devem atender as recomendaç^es da Associaçào Soleira de Normas Técmcas ABNT (Le n
*

4 150 de 2' 11 629 00
oue couter e proopalmente no que diz respetto os requatos mimmos de quandade atindade restsléncia e seguranÇa

3 3 3 As faturas so sereo 4bmadas para pagamento depois de aprandas pela area gestora. e deverão estar isentas de erms ou amissbes. sero o em
sereo de forma imediata, devolvdas à letante vencedora cara corações. 0&o se alte<ando a data de ademplemento da otogaçào

3 3 4 Ë de mieira responsabilidade da lotante vencedora a emiega 30 MUNCIPtO 006 dri.umemás de coixança acornpanhados Gos seen
rescettuos anexos de torna clara objetwa e ordertada, que se nao atendido mphen desconssdeaçäo oelo MUNICl?iOdos prates estabeleados

3 3 5 A CONTRATADA se oboga a manier. Qu-arire Toda a execuçào do contrato todas a condições de hacMitação e qualecaçào expuas em
compathhdade com as obrrg.goes por ela assumidas
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135 Quaisquer inbulos ou encargos gas creados, aherados ou extintos, após a ass raatura 00 con1rato de comprovada repercussão Ac6 preços

cor:tratuas. ensejarà a rewsåo destes, para mais ou para menos conforme o caso

315 2 Acam excluidos da hipótese refenda no item anter muutos ou encargos legas que por sua natureza jundica mbutaria (impostos diretos

e/ou pessoasi não reflitam diretamente nos preços do oblelo comratual

4.Para a Itabiltaç60 da ernpresa, e60 solicitados os segtúntes documerdos:

• DedlaraÇàoexpressa do responsável pela empresa de oue a mesma nec esta:mpedida de partopar de ilatações otomovidas por orgãos ou

Emdade Pública Documentação.
• Certdào Negattva de Détato µmo à UniãoFederal
e certeho Negativa de Déodo junto ao Estado.

* Certidão Negativa de Cècito µato ao Municipio
e Certdão Negativa de Décito - CND, junto ao INSS

• Gettificado de Regularidade de Sttuação - FGTS
• Cettmåo Negativa de Dèbitos Trabalhistaa (CNOT't. expeada pela Justiça do Trabalho, ce acordo com a Let 12 440/2011,

4.1 Não sarào aceitos protocotes de entrega ou sodotaçáo oe documento em substituiçàc aos documer.tos requendos no presente Termo de

Referènoa e seus anexos

4 2 As Microempresas e Empres,as de Pequeno Polte, por ocastão aa partirdpação do cename licataloño deverão apresentar toda a documentaçào
exigida para eferto de omprovag a de reopandade fiscal rremo que esta acœserite aquma resta;Ao

4 2 i Havendo alguma resmção na comprovaÇAo da regulartdade fiscal sera assegurado o prazo oe 02 (doss) Gas utels. Cup termo incal
corresponderá ao momento em que o propo9ente for declarado vencedor do certant prorrogavets Dougua periodo a cateno da Adnurustraçào cara
a seguianzaçao da documentação

4.2 2 A n&>reguianzaçào da documentação no prato prewsto no wMem amenor ,mpucará decadénoa do dredo a contrataçåo, som preyte das

sançàes orevistas neste Edital sendo facultado a Admostração convocar os boterstes remanescentes. na ordem de dassificaçao para a assinatura
contrato ou revogar a bcitaçào

A ÛEWelas de Conhalada

5 1 A Contrataos se obriga a entregar o objeto de boa qualdade (pomera Imhet confoxne definido neste Termo de Referência, e anda atendendo as

condebes e quantdades estiputadas
5 2 Será de responsabidade da Contratada, todas as Gespesas em sua totalidade e amoa as com utbutos fiscas trabalNstas e socats que saadam

au verham a M. &damerne e in&¾arreme sehe o ot¢o abydstado
53 Aesponder em relaçóo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fomeomento do obeto
S.4 Permitir à SEINFRA fiscablar a entrega que estorer sendo executada, prestando todos as esdareamentos soletados e aiendendo às reclamaçoes
formuladas, podendo os mesmos sustar recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer sennÇc ou fomeomento de matenai que não esteja de acork
Con as normas, espeCficaçôes e is:mcas usuais, ou que atentem coritta a segurança dos usubnos ou 1erceitos.

5.6 Responsatslizar-se integralmente celos bens forneodos nos termos da legislaç¾ vigente

5.6. Alerder prontamente qualquer exigónea de fiscaliza;§o inerente ao otWo deste 008980.

5.7 Soluconar quaisquer tipos de problemas relaconados aos tens fomecidos
5 8 Os Deca, objeto do presente certame, devereo atender as exigeactas deste Termo de Referènoa Além das espeofcaçoes constantes neste

termo, atender a legislaçóo pertmente, incluso normas da ABNT (Associação Brasdeva de Normas Tecnmas) e/ou ao INMETROrefe=entes ao oblete.
Le Federal,*8 078 de 11(19:1990 iCódigo de Defesa do Consumfoor)

8 Deweinada CoMrpilmMa

6: A SEC.RET ARM DE WFRAESTRUTURA deverà disponibilear local adequado para o recetxmento do objeto
6 2 Fameoer a qualquer tempo e com o màximo de presteza mediante soletaç esenta da vencedora, informaçöss acconais, dorar duvdas e

onentada em tooos os casos omissos se ocorrer
6 3 Exercer a fiscalizaçño e ammpanhamento do objeto entregue pc< servdores especlaimente designados pela Gerêncta de Programas Espeoars
na forma prevista na La Federal 8 6660993 sendo que a presença deste servidor não eximera a responsacihdade da Contratada.

4 Aphcar multa suspender o pagamento, caso a Contratada desotedeça a quaisquer das clausi.das estabelecidas no Eddal
6 5 Notécar forma e tempeshvamente a Contratka sobre seguendades coservadas no fomeomento 00 objeto da presente agtsstÇao
65 Comumcar à Contratada as acorrencias de quasquer fatos oue ex'jam medidas corretivas de sua parte. sob pena de apitcação de sançóes nos
termos da Les Federal n*8 666tl993

. viL F
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7. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato
Nome: Albin Anton Von Kienaal Jursa
Matricula: 49021

8 Critèrios de Aceltação do Objeto

8.1 - CAPITAL SOCIAL:

8
'

1 As notantes deverão comprovar, soo pena de anebilitação. o caatal soaat minimo de 104 (dez por centol do valor estimado da proposta

acreseritada, devendo a comprovação ser feita relahvamente a data aa apresentação da proposta na fc<ma da let admitida a atualizaÇáo para esta

data através de índeces afoats

9. Orgamento Estimado

9 1 O orçamen10 estimado Global Maximo para as contrataÇóes 00 obpto desta obra e esta defindo em umco late coniorme descitos abaxo

9 1 i valor estimaio R$79.176,19 (setenta e nove mi, cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), uhitzando os Sistema de pesquisa
de mercado tota;hes adotando a mediana dos três valores cataos ou o menor de do e preço. de acomo œm o orçamemo premo. conforme ANEXO
IILA - Plandha de Orçamentaçào da Obra

9 1 2 0 valor Global Máximo estima para a aquisçac e matalaçäo tai elaborado com base no GMema de psquisa de mercado cotaçóes, adotarú3
a mediana dos irés valores ootados ou o mera de dois preços Para senços e maienas nk. constantes nos très s:stemas oloas de custos foram

efetuadas pesoutsas de rnercado, alem de œmposiÇao de oreços an&los elateraers pek Mtaciom de Lauro de Freitas Bahia rescenios as

preços de banco de dados aos demals Crohos Ofic as na rea:Go

9 1 3 Piamthas Orgamentanas

10 DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)
10 i Såo anda. documentos fotograntes destes Progeto Bàsica o CD ROM corttendo

ANEXO t Mooeie Termo da Proposta

ANEXO N Pmtetos Basms (Memonas oescooves e de catulos Especdeações tecrocas Desenhos

ANEXO EL A Plandas de OrçamentaÇAodas Obras/SermÇas corn Preços Memona de QuanMalivo la es e Mapa de
Cotaçóes

ANEXO EL B Pierblhas de Orgamentaçáo das ObrasSereços sem Feços.
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DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 28/11/2019

|
Edição 230

|
Seção: 3 wwo o

Órgão: Prefeituras/Estado da Bahia/Prefeitura Murricipal de Lauro de Freitas

EXTRATODE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITAMENTO N 171/2019 AO CONTRATON° 132/2018

CONTRATADA TRINCA ESPORTES LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o N° O2 902.969/0001-83
CONTRATANTE Municipio de Lauro de Freitas Processo Administrativo 21587/2019 Licitaçao Pregäo
Presencial n' 022/2018. Objeto do Contrato: Contrataçäo de empresa para fornecimento dos
equipamentos da academia. objeto do contrato de repasse n° 198.432-84/2006 - reforma do estadio
municipaL no bairro do centro neste municipio, conforme termo de referëncia e planilhas anexo neste
edital Requisitadopela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento Prorroga-seo prazo
por mais 4 (quatro) meses, considerando17 (dezessete) dias do prazo de retomada e 107 (cento e sete) dias
para efetiva entrega e instalação dos equipamentos,com inicio em 21/10/2019 e final em 21/02/2020.
conforme justificativa no processo supra e em atençäo a solicitaçäo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Data de Assinatura 21 de outubro de 2019 Moema Isabel Passos Gramacho

I



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Controle do Contrato n°132/2018
Empresa: TRINCA ESPOSTES LTDA

Especificaçâo Data inicio Prazo Data Vct° dias paraliz.
Contrato i 24/10/18 30 DIAS 24/11/18 EQUIPAMENTO
Ordem de Serviços
Ordem de Paralização 05/11/18
Ordem de Retomada 21/10/19 06/11/19 serviu como aditivo
Ordem de Paralização
Ordem de Retomada
TOTAL DE OlAS PARAU2ADO
1° Aditivo de Prazo
2* Aditivo de Prazo

REFORMADO ESTÁDIO MUNIOPAL
198.432-84/2006
SIAF: 581495
FORA DA PLATAFORMA MAIS BRASIL

inicio fim
vigència

L
rmo aditivo PRAZO 18/12/2006 04/08/2007

o aditivo PRAZO 30/07/2007 04/08/2008
o aditivo PRAZO 24/07/2008 04/02/2009
o aditivo PRAZO 19/01/2009 04/08/2009

5° termo aditivo PRAZO 04/08/2009 31/01/2010
6° termo aditivo PRAZO 29/12/2009 30/07/2010
7° termo aditivo PRAZO 15/07/2010 26/01/2011
8° termo aditivo PRAZO 17/12/2010 26/04/2011
9° termo aditivo PRAZO 29/03/2011 21/10/2011
10° termo aditivo PRAZO
11° termo aditivo PRAZO 19/03/2012 15/10/2012
12° termo aditivo PRAZO
13° termo aditivo PRAZO 18/01/2013 12/06/2013

13/06/2013 10/03/2014
17/03/2014 30/12/2014
30/12/2014 31/12/2015
07/12/2015 30/12/2016


