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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 10081 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SESP
B8-ÿ BBsSiwI

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

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, 30 de setembro de 2020.

tOi
CELENE DINIZ ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435

I
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

V owriAwo*r*otl„ y

DECLARAQAO 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° 10059 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

Orgamenteria 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: Renovagao do Contrato n° 127/2018, periodo de 12(doze)

meses, da empresa GHIA ENGENHARIA LTDA, referente a contratagao de empresa para

gerenciamento do sistema de iluminagao publica com fornecimento de mao de obra e

materials, no valor de R$ 6.967.814,70(seis milhoes, novecentos e sessenta e sete mil,

oitocentos e quatorze reais e setenta centavos).

Dotagao Orgamentaria: 02.0800.2158.33903900.00

Obs: R$1.741.954,00 (hum milhao, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e

quatro reais) valor referente a 03 (tres) meses, despesa correspondents ao exercicio corrente. O

valor restante esta previsto no Projeto de Lei Orgamentario para 2021(PLOA), em tramite na

Camara Municipal de Lauro de Freitas.

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.

Uf
Ordenador de Ddspesas

Carimbo e assinatura

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2020

Ciente,

9W Celene Diniz M. Rocrta--sCadastro n°. 46.435

Coord, de Execugao Orgamentaria /SEFAZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTROu LAURO DE FREITAS
BA

Lauro de Freitas, 30 de Setembro de 2020.

ACGM,

DESPACHO

Estamos encaminhando os autos de numero 10059/2020 a CGM, para “vistas” e deliberagao.

Atenciosamente,

Ciro RicardoJWthe da Silva
Coordenador de Comratos e Suprimentos

PMLF/SECAD
Matricula: 078996

CONTRATOS/PMLF
PAG:
ASS: 2*X
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATCRIO N° 387 /2020

ASSUNTO UNIDADE

Renovagao do contrato

n°127/2018

1005912020

jlfe SECAD

Fundamentagao Lei 8666/93, art. 57, inc. II

Objeto: Solicitagao de renovagao contratual por mais 12

(doze) meses referente ao contrato n° 127/2018 com
a GHIA Engenharia Ltda, para o gerenciamento do

sistema de iluminagao publica com fornecimento de
mao de obra e materials, decorrente do Pregao

Presencial n° 019/2018

ITENS DE VERIFICAQAO

Cuida-se da solicitagao de renovagao contratual por mais 12 (doze) meses referente ao

contrato n° 127/2018 com a GHIA Engenharia Ltda, para o gerenciamento do sistema de iluminagao

publica com fornecimento de mao de obra e materials, decorrente do Pregao Presencial n° 019/2018.

Acostados os documentos instrutorios, merecem destaque os a seguir discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC, fls. 02;

2. Portaria SECAD n° 001/2019, fls. 03;

3. Manifestagao de interesse na continuidade do contrato, fls. 04-05;
4. Xerocbpia dos documentos de identificagao dos sbcios da Empresa GHIA Engenharia Ltda,

fls. 06-07;

5. Contrato social e suas alteragoes, fls. 08-14;

6. Cartao de CNPJ, fls. 15;

7. Controle de saldo do contrato, fls. 16-17;

8. Portaria SESP n° 002/2019, fls. 18;

9. Justificative, fls. 19;

10.Contrato administrative, seus aditivos e respectivas extratos de publicagao, fls. 20-36;

11.DeclaragSo de fiscal de contrato, fls. 37;

12.Portaria SECAD n° 002/2020, fls. 38;

13.Certid6es de regularidade fiscal e trabalhista, fls. 39-49;

14.Despacho SECAD, fls. 50;
15.PAC, fls. 51;

16.0rgamentos para demonstragao de vantajosidade de continuidade contratual, fls. 52-90;
17.Despacho SEFAZ, fls. 91;

18.Declaragao de Adequag§o Orgament&ria da Despesa, fls. 92;

19.Despacho SECAD, fls. 93.

DA ANALISE

P nCumpre destacar que a este setor incube a analise dos aspectos estritamente formais.d<
pedido, atinentes a instrugao processual, e possui carater meramente opinativo e nao vinculante. / V

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: gabinetecemlauroiSigmail.com ccnD.cem@email.com

coordenacaocem@gmail.com
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da solicitagao, verifica-se a possibilidade de

prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios a formalizagao

do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como reserva orgamentaria,

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° 10059/2020, conclui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

Encaminhe-se a Procuradoria Geral do Municipio para a competente analise.

Em 30 de setembro de 2020

M(argare$te Ludena
Cobfetetiadora d$ Normas e Procedimentos
Controladoria Geral do Municipio
Matricula n° 66586

Acolho o presente relatorio.
Encaminhe-se PGiy, para que se proceda o quanto solicitado.
Lauro de F/6ii 'BA/ 30 de setembro de 2020.

Apio VinigreTrtBcimento
Controlaaor Gerardo Municipio
Prefeitura\Munici|bal 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: gabinetecgmlauro@Email.com ccnp.cgm(5>gmail.com

coordenacaocgmlSigmail.com
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Procuradoria Geral do Municipio&*=»§

LAURODE
FREITAS

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10059/2020

ORGAO REQUERENTE: SECAD

ASSUNTO: RENOVAgAO DE CONTRATO.

[jEMENTA: RENOVAgAO DE CONTRATO I

- RELATORIO.

Trata-se de pedido de renovagao de contrato com empresa GUIA

ENGENHARIA LTDA, referente a iluminagSo publica com fornecimento de mao de

obra e materials, realizado pelo pregao n°. 019/2018, contrato n°. 127/2018.

Na justificativa informa a necessidade de continuidade das atividades

para a populagao municipal, haja vista que iluminagao publica encontra-se

relacionada a seguranga publica, evidencia que independente do termino do periodo

de gestao administrativa de 04 (quatro) anos 6 urn tipo de contrato que permeia a

necessidade de continuada independente de rescisao em proximo periodo de

gestao.

Encontra-se acostado aos autos certidoes de regularidade fiscal,

documentos probatorios da empresa, contrato inicial, pedido de realizagao de

despesa com dotagao orgamentaria, justificativa pela renovagao do prazo contratual,

parecer da CGM pela aptidao do processo, dentre outros documentos.

£ o sucinto relatorio. Segue o exame juridico.

II - ANALISE JURIDICA.

Inicialmente convem ressaltar que o pedido de renovagao possui tao

somente o prazo de 12 (doze) meses, justificando o pleito em razao do melhor local

para funcionamento da atividade que se pretende.

Pagina 1de 7



Procuradoria Geral do Munidpio
LAURODE
FREITAS

Em regra, a duragao dos contratos dessa natureza (servigos ou prestagao

continuos) nao pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposigao da Lei

n° 8.666/1993. No caso em tela, a prorrogagao pretendida nao acarreta a

extrapolagao desse limite, contudo a justificativa para a renovagao encontra-se

plausivel na fundamentagao de outros dispositivos legais.

Da leitura e interpretagao dos dispositivos acima transcritos, conjugados

com as disposigoes da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudencia do TCU sobre o

assunto1, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas a

regularidade da prorrogagao do prazo contratual, a saber: 1) existencia de previsao

contratual admitindo a possibilidade de renovagao; 2) interesse da Administragao na

continuidade dos servigos; 3) interesse expresso da contratada; 4) limite total de

vigencia de 60 meses; 5) prestagao regular dos servigos ate o momento; 6) obtengao

de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao; 7) redugao ou

eliminagao dos custos ja pagos no primeiro ano; 8) respeito aos limites de pregos

estabelecidos no Orgamento e Gest§o; e 9) aprovagao formal pela autoridade

competente; 10) Manutengao da condigoes iniciais de habilitagao pela contratada.

A existencia de previsao de renovagao contratual encontra-se expressa

na clausula do instrumento contratual.

Com relagao a necessidade de cotagao, possuo entendimento diverso,

fundado no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, modificado a partir de 20134
demonstrando a desnecessidade de apresentagao de cotagoes para renovagoes

contratuais, vejamos diversos julgamentos RECENTES DO TCU:

5.2. Demonstragao de vantajosidade economica da
prorrogagao contratual, sem a necessidade de pesquisa de
mercado, quando previstos requisitos contratuais de
reajuste salarial, de indices de pregos de insumos e de
limites de prego para contratagao.
Ainda na representagao que analisou aspectos relacionados aos
contratos de prestagao de servigos de natureza continua, o
Tribunal cuidou da questao da baixa eficiencia e efetividade das

:aQdes e contratos : orienta95es e jurisprudencia do TCU / Tribunal de Contas da Uniao.- 4. ed. rev., atual. e ampl. -

Brasilia : TCU, Secretaria-Geral da Presidencia : Senado Federal, Secretaria Especial de EditoragSo e PublicagSes, 2010.
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Procuradoria Geral do Municipio
:riii»]

pesquisas de mercado atualmente para subsidiarem as
prorrogagoes contratuais. O grupo de estudos multi-institucional
argumentou que os itens que compoem o custo dos servigos de
natureza continuada - remuneragao, encargos sociais, insumos
e LDI - variam, em grande medida, segundo parametros bem
definidos, de forma que a realizagao de nova pesquisa de
mercado, no caso de eventual prorrogagao contratual, seria
medida custosa e burocratica, nao retratando, verdadeiramente,

o mercado, uma vez que ela tern normalmente levado a pregos
superiores aos obtidos na licitagao. Em seu voto, o relator.
diante das informacoes apresentadas, suqeriu que se
entendesse desnecessaria a realizacao de pesquisa junto ao
mercado e a outros orqaos/entidades da Administracao
Publica para a prorroqacao de contratos de natureza
continuada, desde que as seguintes condicoes contratuais
esteiam presentes, assequrando a vantaiosidade da
prorroqacao: a) previsao de que as repactuacoes de precos

envolvendo a folha de salarios serao efetuadas somente
com base em convencao, acordo coletivo de trabalho ou em
decorrencia de lei: b) previsao de que as repactuacoes de
precos envolvendo materiais e insumos (exceto, para estes
ultimos, quanto a obriqacoes decorrentes de acordo ou
convencao coletiva de trabalho e de Lei), serao efetuadas
com base em indices setoriais oficiais, previamente

definidos no contrato. a eles correlacionados, ou, na falta de
indice setorial oficial especifico, por outro indice oficial que

quarde maior correlacao com o seqmento economico em
que esteiam inseridos ou adotando, na ausencia de indice
setorial. o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

- IPCA/IBGE. Para o caso particular dos servicos
continuados de limpeza, conservacao, hiqienizacao e de
viqilancia, o relator adicionou ainda a aderencia de valores a
limites fixado em ato da SLTI/MP. Nos termos do voto do
relator, o Plenario manifestou sua anuencia. Acordao
1214/2013-Plenario. TC 006.156/2011-8, relator Ministro
Aroldo Cedraz, 22.5.2013.

Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo 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 publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao principio constituciona! da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

32/fPagina 3 de 7



Procuradoria Geral do Municipio
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da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condigao

indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

varios municipios adotam como pratica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

orgaos municipals como meio de imprensa ja e uma pratica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de

penalidade

Ademais, e como professa Margal Justen Filho2,

“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regulariza com nova publicagao ”. [...]

“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tern o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, atd mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao, nem desfaz o vinculo”, (grifamos)

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se

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

(doze) meses, constatando-se ainda que a utilizacao de dotacao orcamentaria

e proporcional ao ano de exercicio financeiro, assim este presente ano

2 op. cit., ll*ed.,p. 528.
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Procuradoria Geral do Muniripio
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somente sera utilizado 12/12 avos, registrado nos autos dotacao orcamentaria

suficiente para efetivacao da renovacao contratual.

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

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

“Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara

adstrita a vigencia dos respectivos creditos orgamentarios,

exceto quanto aos relativos:

[...]

II- a prestagao de servigos a serem executados de forma

contlnua, que poderao ter a sua duragao prorrogada por

iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengao de

pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao,

limitada a sessenta meses”.

Outrossim, nao suscita duvida academica ou pretoriana a conclusao de

que o termo de prorrogagao nao pode e nao deve ser interpretado como instrumento

de contrato, posto que decorrente deste. Tampouco que a prorrogagao de prazo

implique em modificagao substante do contrato originalmente pactuado. Com efeito,

o festejado publicista Margal Justen Filho3 advoga que:

"a hipotese de prorrogagao nao se confunde com a de

modificagao contratual. A prorrogagao consiste em renovar

uma certa contratagao, para que tenha vigencia por periodo

posterior aquele originalmente previsto. Em termos juridicos,

a prorrogagao nao e uma modificagao contratual. E o

mesmo contrato reiniciando sua vigencia e vigorando por outro

prazo. Ja a modificagao se caracteriza quando o conteudo

das obrigagoes das partes e alterado."

3 in Coment&rios aLei de Licitagdes e Contratos Administrativos. Sao Paulo: Dialetica, 8“ ed, p. 523.
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\ Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

Na hipotese de prorroga?ao do prazo contratual nada se acresce ao

ajuste originariamente celebrado entre as partes, senao trata-se do mesmo contrato

que se protrai no tempo. Como nao representam qualquer acrescimo ao objeto

contratado, nao se enquadram no conceito de aditamentos. Destarte, entendemos

que descabe a obriqatoriedade de publicacao prevista no paraqrafo unico do art. 61

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

nao se alegue inobservancia de principio insculpido no caput do art. 37 da Carta

Magna, suqerimos que se publique no Diario Oficial da Prefeitura o extrato do

termo de prorroqacao de prazo.

Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo 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 publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao principio constitucional da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

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

indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

varios municipios adotam como pratica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

orgaos municipals como meio de imprensa ja e uma pratica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de

penalidade [...]”.

Ademais, e como professa Margal Justen Filho4,

4 op. cit., 11* ed., p. 528.
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f Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regulariza com nova publicagao”. [...]

“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tem o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao,nem desfaz o vinculo”, (grifamos)

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

pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimento das condicionantes

necessarias a prorrogagao contratual.

Ill - CONCLUSAO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jundico-formais, esta Consultoria

Juridica manifesta-se pela viabilidade juridica da renovagao pelo prazo de 12 (doze)

meses nos termos solicitados pela Secretaria requisitante.

Salvo melhor juizo, este parecere meramente opinativo.

Promovendo-se a elaboragao do terrno aditivo.
/

LAURO DE FREITAS- BA, 01 tubfo de 2020.

/-
DFjt. HENRICÿCTANÿtJRA SILVA
/ SUBPi*dCURADOR GERAL
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Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador FypmrtRgr.iRo TF.RMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 127/2018

Pelo presente instrumento. fica aditado o contrato abaixo especificado. de acordo com as seguintes clausulas e declaraÿoes:

CONTRATO ADITADO n°. 127/2018: O presente instrumento tern por objeto a contratagiio de empresa para gerenciamento
do sistema de iluminaÿao publica com fomecimento de mao de obra e materiais, conforme termo de referenda e planilhas em

Edital.

L1CITACAO: Pregao Presencial-N° 019/2018.
PROCESSO ADiyTlNISTRATIVO: 10059/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0800.2158.339039.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LALIRO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Prapa
JoSo Thiagodos Santos s/n°. Centro, l.auro de Freitas/BA. inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40. neste ato rcpresentado
pela sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: CHIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.533.074/0001-32 estabelecida a Rua
Rubens Guelli. n° 134. Sala 301. Edf. Empresarial Itaigara. CEP: 41.815-135. Salvador/BA. neste ato representada na forma
de seus estatutos e procurates.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO AD1TAMENTO: Renovate contratual por mais 12 (doze) meses. com base no
art. 57, inciso II. da Lei Federal 8.666/93, com termo inicial em 01/10/2020 e o termo final em 01/10/2021, sem qualquer
reajuste. mantendo as demais condi<;6es contratuais e em atendimento a solicitato da Secretaria Municipal de Administrate.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratificam as demais cliusulas constantes do contrato ora

aditado.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERT1NENTE: este contrato e regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais normas
de direito administrativo e civil pertinentes. Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na

presenga das testemunhas abaixo. elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas, 01 de Outubro de 2020.

MUNKiPIO DE LAURO DE FREITAS-BAHIA
Moema Isabel Passos Gramikbo- Prefeita Municipal
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Ailton Florencÿdp_ÿJiCSjÿ-S««cretario

GHIA ENGENHARIA LTDA-CONTRATADA
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Diario Otlcial do Quarta-feira
28 de Outubro de 2020
21 -AnoVIII -N° 1827Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 127/2018.

CONTRATADA: GHIA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 07.533.074/0001-32.
CONTRATANTE: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
10059/2020. Licitapiio: Pregao Presencial - N° 019/2018. Objeto do Contrato: O presente

instramento tem por objeto a contratapao de empresa para gerenciamento do sistema de iluminapao
publica com fomecimento de mao de obra e materiais, conforme termo de referenda e planilhas neste

edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Servipos Piiblicos. Objeto do Aditamento:
Renovaptio contratual por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57, inciso II, da Lei Federal
8.666/93, com termo inicial em 01/10/2020 e o termo final em 01/10/2021, sem qualquer reajuste,
mantendo as demais condipoes contratuais e em atendimento a solicitapao da Secretaria Municipal de
Administrapao. Dotapao Orpamentaria: 02.0800.2158.339039.00. Data de Assinatura: 01 de
Outubro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: C31ASCE8ZTVFHNXFL1VXEA

Esta edipao encontra-se no site oficial deste ente.
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