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TERMO DE ADESÂO E DE USO DO SERVIÇO

O presente instrumento estabelece as condições gerais de contratação para a

prestaçäo de serviços firmada entre ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA

E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

empresa prestadora de serviços, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, na

Av. Treze de Maio n' 23 Sala 801. inscrita no CNPJ sob o n°08.689.801/0001-18

("CONTRATADA") e toda e qualquer pessoa física e/ou jurídica devidamente

identificada no documento "Autorização de Serviço", doravante denominada

"CONTRATANTE". Este Termo, em conjunto com o documento "Autorização de

Serviço". devidamente acordado pelo CONTRATANTE, perfaz a condição geral

de prestação de serviços pela CONTRATADA ao CONTRATANTE. As partes

reconhecem o presente termo como válidas. legitimas e eficazes para todos os

fins e efeitos de Direito.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente TERMO, a prestação do serviço supletivo de

clipping eletrônico dos Diários, no plano doravante denominado "PLANO

PREMIUM", a partir dos dados presentes na Autorização de Serviço. §1°.

O CONTRATANTE poderá solicitar por e-mail alterações posteriores dos dados

a serem pesquisados. §2°. As alterações só serão efetuadas após confirmaçäo

de recebimento da solicitação pela CONTRATADA e aceite por e-mail

do CONTRATANTE da nova Autonzação de Serviço. $3° As propostas vinculam

a CONTRATADA quando forem aceitas pelo CONTRATANTE. Os documentos e

informações relacionados às propostas também vinculam a CONTRATADA a

não ser que esta expressamente informe por escrito que tais documentos ou

informações são meras estimativas utilizadas para formaçäo da proposta. Uma

proposta não será entendida como aceita atè que o CONTRATANTE dê

Atenciosamente,

Vinícius Nocchi

ATENDIMENTO

Em caso de qualquer dúvida, sinta-se à vontade para responder esse email

no alerte@alerte.com.br ou ligue para (21) 3529-4897 (21) 2215-4897

ACESSE NOSSO SITE

www.alerte.com.br

Equipe da Alerte

https://maiLgoogle.com/maillu/27ik=e403f62b9f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1829104990636518957&simpl=msg-a%3Ar-18274,.. 6/7
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* A Alerte sempre responde as solicitações em até 36h. Por gentileza. caso não tenhamos confirmado o recebimento
da sua solicitação, nos comunique, pois podemos não ter recebido o seu email.

* COVID-19 - Temporariamenteestamos priorizando os atendimentos por email alerte@alerte.com.br.

Em casode emergência, favor contatar.

Texto das mensagens an:enores oculto]
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0
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

OO N CO"| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO E6

MATRiz CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTA$lA) PORTE
ALERTE RECORTES ME

CÒDIOO E DESCRíÇÃO DA ATIVIDADE ECONÒMICA PRINCIPAL
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CÒDIGO E DESCRIÇÀO DAS ATIVIDADES ECONÖMICAS SECUNDÁRIAS
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de Informação não especificadas anteriormente
70.20-4-00 • Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

CODIGO E DESCRIÇAODA NATUREZA JURIDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO NÙMFRO COMPLEMENTO

AV TREZE DE MAIO 00023 SAL 801

CEP BAIRROiDISTRITO MUNICÍPIO UF

20.031-902 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

ENDEREÇO ELETHÕNICO TELEFONE
arcont@prediainet.com.br (21) 2613-1178/ (21) 2215-4897

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÂO CADASTRAL DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA 01/12/2006

I
MOTIVO DE SITUAÇÅO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECtAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAl

provado pela InstruçäoNormativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

mitido no dia 27/08/2020 às 09:41:27 (data e hora de Brasilia). Pàgina: 1/1
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BRASIL

Esta página disponibiliza as classificações estatisticas nacionais para ternas
selecionados, usadas no sisterna estatistico e nos cadastros administrativos do Pais e
as classificações internacionais a elas associadas.

Este sistema de busca permite:

Pesquisar còdigos ou atividades econõmicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitapäo da descriçäo de uma dada atividade ou de
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE. que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificaçâo de um

código, o conjunto de atividades a ele associadas;

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE. incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas E×plicativas de seu conteúdo.

e
-- OAtividades Estrutura

classificação
desse

CNAE-Subclasses 2.3 v buscar todas as seções

Hierarquia

Seção: J INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO

Divisão: g) ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVlÇOS DE INFORMAÇAO

Grupo §14 Outras atividades de prestação de serviços de informação

Classe 63.99•2 Outras atividades de prestação de serviços de mformaçâo nâo especificadas anteriormente

Subclasse: 6399-2/00 Outras atividades de prestaeio de serviços de infortnação não especificadas anteriennento

Notas Ex licativas:
Esta

subclapsse
compreende:

- as demais atividades de prestação de serviços de informação nâo especificadas anteriormente, como.

- os serviços de informaçäo telefðnica

- os serviços de levantamento de informações realtzados por contrato ou por comissão

- os serviços de resumos de noticias (chpping)

Esta subclasse näo compreende:
- as atividades de checking de publicidade (732043/001

- as pesquisas de mercado e de opiniã¢ pública ‡Mgg:@(Og)

- as atividades de teleatendimento (caH ceriters)]O220•2/001

- a reparação e manutenção de computadores e equîpamentoa pedfêticos (9611-8/09)

Lista de Descritores
Registros encontrados: 6

Mostrar 10 Y registros por página

https://concia.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10.1.0&subclasse=6399200&chave=6399200 il
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6399-2100 LEVANTAMENTODE INFORMAÇÖES POR CONTRATOOU COMISSÃO. SERVlÇOS DE

6399-2/00 RECORTEDE DIARIO OFICIAL; SERVlÇOS DE

6399-2/00 RECORTES DE JORNAL, NOTÍCIAS, SERVlÇOS DE

6399-2/00 SERVlÇOS DE INFORMAÇÀOTELEFÔNICA

Anterior 1 Próximo

© 2020 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

https://concia.ibge.gov.br/busca-online-onae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versso=10.1.0&subclasse=6399200&chave=6399200 2/2



PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS LL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PA: 07471/2020

À SEFAZ
Superintendência de Orçamento
Sra. Celene Diniz

DESPACHO

Encaminho os autos para a SEFAZ, para informação sobre Dotação Orçamentária,
conforme solicitado através do Memo 946/2020, anexo.

Atenciosamente,

assia Andrade
Ge tora de Contratos

PGM -- LF/BA

Gissia C Andrade Carnein

Gestora de Contrato

Procuradoria
Geral/PMt?

Centro Administrativo de Lauro de Freitas - Térreo, Av. Brigadeiro Costa Matos, S/N,
Aracuí, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42702-010, Telefone: (71) 3369-3722.



MUNICÍPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICiPIO

Memorando n°. 946/2020 - PGM
Lauro de Freitas, 14 de agostode 2020.

Exmo. Senhor
Luiz Antânio de Souza
M.D. Secretário Municipal da Fazenda
Lauro de Freitas, Bahia

A/C
Superintendência de Orçamento
Celene Diniz
Superintendente

Assunto: Assunto: Solicita informações sobre Dotação Orçamentáriapara Processo
de Renovação- PRAZO E VALOR.

Prezada Superintendente,

Tendo em vista a necessidade do serviço profissional especializadopara o

fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Geral do Municipio, no que

concerne ao acompanhamentodos processos em trâmite na justiça Brasileira por

meio de pesquisa, leitura eletrônica e envio de recortes (via e-mail), vimos solicitar a

V.Sa informaçöes a respeito de Dotação Orçamentária suficiente para a Renovação
do Contrato 194/2019.

Na oportunidade, informamos que a empresa está suprimindo o valor contratado

em 12,422%, reduzindo-o de R$ 1.296.00, para R$ 1.135,00 ao ano..

Atencio

Kívio Dias arbosa Lopes
Procura or Geral do Municipio

CALF - Centro Administrativode Lauro de Freitas - Ba -- Av. Costa Matos, sin, Aracui, Térreo.
Lauro de Freitas - Bahia - CEP: 42,702-010 -- Tel (71) 3369-3722



PREFEOITURAMUNICIPALDE

DECLARAÇÃODE ADEQUAÇÃOORÇAMENTÁRIADA 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° 07471 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas- QDD.

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

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

com a Lei de Diretrizes Orçamentåriasno. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e não

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

conformidade com as disposições 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), especialmentequantoàs normas dos artigos 16

e 17
• Identificação da Despesa: Contrataçãode empresa especializada no fornecimento de

recortes dos Diários Oficiais, no valor global de R$1 135,00 (hum mil, cento e trinta e cinco

reais), eo valor de R$ 283,75(duzentose oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

• Dotação Orçamentária: 0300.2021.33903900.00

DECLARO,enfim, que as informaçõese documentos existentes neste protocoladoestão de

acordo com as regras administrativas,ate ado, portanto, a regularidadedo pedido nas

esferas civil e penal, em especialno tange ao dispostona Lei Federal n° 8 429, de 02 de

junho de 1992, podendoo protoc do seguir o seu trâmite administrativo.

Lauro de Freitas, 27 de agostode 2020

Ordened de Despesas

Cari bo e assinatura

Ciente,

Celene D9M
Cadastro n*. 46.435

Coord. de Exec. Orçam./SEFAZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° l3.927.819/000I-40

FOLHA DE INFORMAÇÄO

PROCESSO N° 07471 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenação de Execução Orgamentária

PARA: PGM

Atendendo à solicitação dessa secretaria, considerando a necessidade de observância

da conformidade nos procedimentoslegais e normativos, encaminho a Declaração de

Adequação Orçamentária para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Município (CGM).

Lauro de Freitas, 27 de agostode 2020.

CELENE DINIZ M. ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mat. No. 46.435



Dados:

Alerte - Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda.
Av. Treze de Maio, 23 - sala 801 - Centro - Rio de Janeiro
Inscrição Estadual: isento
Inscrição Municipal: 393027-09
CNPJ.: 08689801/0001-18
Tel. (21) 2215-4897
E-mail: alerte@alerte.com.br

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

Prerados Senhores:

Conforme solicitado, para o acompanhamentodas pesquisas abaixo indicadas:

Nomes:

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Município de Lauro de Freitas - como cortesia

Diários:

Diários da Justiça do Estado de BA (Estadual,federal e trabalhista)
Diários da Justiça da União (TribunaisSuperiores) - como cortesia

Valores:

Propomos o valor global de R$1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais)
por ano

21) 2215-4897 alerte@alerte com br • www.alerte com br



Alect.
OlarlOS Oficiais cor os sol 0001 w

** As pesquisas são realizadas a partir dos argumentoscadastrados, com abrangência para variações
e eventuais pequenos erros de digitação.

Formas de envio das publicações.

E-mail -

Acompanhando a tendência tecnológica, a ALERTE privilegia o envio das publicoções por meio
virtual, sem gostos com papel. Nosso email contém uma tabelo bostante intuitivo informando o
quantitativode publicações separadas por Estado. As publicações seguem em onexo, em simples
formato te×to, onde é destacado o nome que foi identificado em cada publicaçäo. Não se trata
apenas de uma questão de oporêncio: mais do que isso, queremos possibilitar ao escritório ou
departamento juridico uma organizaçõo das publicações recebidas.

Nossos Clientes -

O comprometimento eo seriedade com que realizamos nossa atividade têm conquistado clientes
em todo o país. Alguns de nossos clientes que nos honram com suo confiança ern nosso serviço:

0 Alcoa Aluminio S.A.

O Petrobrás S.A.

O Escritório Demarest Associados.

O Klabin S.A.

O Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

O Siqueira Castro Advogados

0 Veirano Advogados

O Accenture do Brasil Ltda.

O VIIIemorAmaral Advogados

O Dinamarco & Rossi Advogados

O Unisys Brasil

0 LaboratórioNeo Químico Comércio e indústria Ltda.

O Brasil Saúde Cia de Seguros

0 Nacional Expresso Ltda.

O Infraero

Validade desta proposta é de 30 dias a contar desta data.

Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas em relação à presente proposta,

Atenciosamente,

(21) 2215-4897 * alerte@alerte.com.br • www.alerte.com.br



DIhrlos Oficials e osyso ao

Raphael Esteves

ALERTE - Automatização de Leitura e Recortes de D.O. LTDA.

(21) 2215-A897 - alerte@alerte com.br • www.alerte.com.br
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MU • Lauro de Freitas 9 de Outubro de 2019
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N° 1527

PREFEITURAMUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE RETIFICAÇÃODO EXTRATO DO CONTRATON°184/2019

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais. informa
que no aviso veiculado na edição de 03/10/2019 do Diãrio Oficial do Município
relativo ao Extrato do Contrato N° 184/2019. ALTERA-SE: Onde se Lia:EXTRATO DO
CONTRATON° 184/2019.Leia-se:EXTRATODO CONTRATON° 194/2019. ALTERA-SE
AINDA. MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO N°151/2019 DO CONTRATO
008/2019

Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFlClOS EIRELI
EPP - CNPJ: 25.165.749/0001-10. Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS. Processo Administrativo: 17366/2019. Modalidade: Pregão Presencial -

N 021/2017. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de gerenciamento de sistema inf'ormatizado e integrado para abastecimento
e fornecimento contínuo e ininterrupto de combustiveis (gasolina. álcool e diesel),
através de cartão magnético para controle de abastecimento dos veículos desta
prefeitura. Conforme termo de referëncia e planilha neste edital. Requisitado pela
Secretaria Municipal de Administração. Objeto do Aditamento: Renovação contratual,
por mais 08(oito) meses. Com termo inicial em 21/09/2019 e termo final em 21/05/2020,
sendo valor global RS 1.783.829.20 (um milhão, setecentos e oitenta e trës mil,
oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos) pelos oito meses, nos termos do art. 57
§l", inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/1993, mantendo as demais condições e preços
contratados, conforme solicitação e justificativa técnica da Secretaria Municipal de
Administração. Dotação Orçamentária: 0100.2020.339030.00; 0300.2021.339030.00;
0400.2022.339030.00: 0500.2207.339030.00; 0600.2024.339030.00;
0700.2025.339030.00: 0800.2026.339030.00; 0900.2027.339030.00;
1000.2028.339030.01; I100.2029.339030.00; 1200.2030.339030.00;
1300.2031.339030.00; I400.2032.339030.00; 1500.2033.339030.00;
1600.2034.339030.00; 1700.2035.339030.00; 1800.2079.339030.00;
1800.2079.339030.00: 1900.2023.339030.00; 0301.2036.339030.00. Data de
Assinatura:20 de setembro de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAÇAODIGITAL. 1FSYJQ8PDZHD2UZVQ7EAFA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



17109/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.124.181/0001-44
Razão Social:GLOBO RECORTES JURIDICOS LTDA

Endereço: R CHILE 27 ED CHILE SL 75 / CENTRO / SALVADOR / BA 40020,000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

0
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2020 a 03/10/2020

Certificação Número: 2020090402101718537074

Informação obtida em 17/09/2020 10:11:19

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

https://consultascrimixagov.br/consultacif/pages/donsultaEmpregadonjsf 1/1



Dùvidas mais Frequentes i Início ( V -
'

Histórico do Empregador
O Histðrico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 06.124.181/0001-44
Razão social: GLOBO RECORTES JURIDICOS LTDA

Datade Data de Validade Número do CRFEmissãolLeitura
04/09/2020 04/09/2020 a 03/10/2020 2020090402101718537074
16/08/2020 16/08/2020 a 14/09/2020 2020081601465493944709
28/07/2020 28/07/2020 a 26/08/2020 2020072802121656524757

07/2020 09/07/2020 a 07/08/2020 2020070903102901888326
= /03/2020 22/03/2020 a 19/07/2020 2020032201295193931251
03/03/2020 03/03/2020 a 30/06/2020 2020030302235453079010
13/02/2020 13/02/2020 a 13/03/2020 2020021302442672072905
25/0:1/2020 25/01/2020a23/0:U2020 2020012502380658895406
06/01/2020 06/01/2020 a 04/02/2020 2020010602254135348402
18/12/2019 18/12/2019 a 16/01/2020 2019121802452542913430
29/11/2019 29/11/2019 a 28/12/2019 2019112903110682164070
10/11/2019 10/11/2019a09/12/2019 2019111001382706130920
22/10/2019 22/10/2019 a 20/11/2019 2019102203152093047476
03/10/2019 03/10/2019 a 01/11/2019 2019100302055880941624
14/09/2019 14/09/2019 a 13/10/2019 2019091401554276944950

8/2019 26/08/2019a24/09/2019 2019082601371436511068
8/2019 07/08/2019 a 05/09/2019 2019080702010642020000

19/07/2019 19/07/2019 a 17/08/2019 0190fí90145053242Š7ÜÕ
30/06/2 30/06/2019 a 29/07/2019 19063001125266677603
11106/2019 11/06/2019 a 10/07/2019 201906110f590923844156
23/05/2019 23/05/2019a21/06/2019 2019052302121697961008
04/05/2019 04/05/2019 a 02/06/2019 2019050401293856312099

15/04/2019 15/04/2019 a 14/05/2019 2019041501112488900942
27/03/2019 27/03/2019 a 25/04/2019 2019032702315542180052
08/03ÑO 9 08/03/2019 a 06/04/2019 2019030801421150051432
17/02/2019 17/02/2019 a 18/03/20t9 2019021701223284563064
29/01/2019 29/01/2019 a 27/02/2019 2019012902000821121806
10/01/2019 10/01/2019 a 08/02/2019 2019011001392205956663
22/12/2018 22/12/2018 a 20/01/2019 2018122202060173330668
03/12/2018 03/12/2018 a 01/01/2019 2018120301220339864620



Emissão/Leitura vata de vandade Numero do UNV

25/10/2018 25/10/2018 a 23/11/2018 2018102507231256009836

04/10/2018 04/10/2018 a 02/11/2018 2018100403494090588378

Resultado da consulta em 17/09/2020 10:11:41

Vohar

0



PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

PA: 07471/2020

À CGM
Coordenação de Normas e Procedimentos
Sra. Margarete Lucena

DESPACHO

1 A empresa Globo Recortes, que vem prestando bom serviço para o município, no
intuito de manter vigente o contrato n° 194/2019, aceitou adita-lo pelo mesmo período
mantendo o valor pactuado. Porèm, num segundo momento, após recebermos proposta
com valor inferior ao contratado, socializamos com a GLOBO RECORTES, que
manifestou interesse em cobrir o referido valor -- R$1.140,00 - ofertado pela empresa
SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA, cuja proposta foi enviada em
resposta ao e-mail direcionado à VIP Bahia, conforme solicitação anexada à referida
proposta. Desta forma, anexamos nova proposta da GLOBO RECORTES no valor de R$
1.135,00, cobrindo a oferta, viabilizando o pleito de renovação.

2 Informo ainda que, como visto, desde 01/07/2020 abrimos o processo e buscamos
cotaçöes. Encontrando muita dificuldade em conseguir juntar 03 (três) propostas de
empresas com seus respectivos CNPJ válido e CNAE compatível.

3 Acostamos os seguintesdocumentosàs fis 45/48, a saber:

a) Proposta formalizada pela empresa ALERTE DIÁRIOS OFICIAIS, em
conformidade com a proposta da referida empresa, inicialmente acostada em
corpo de caixa de texto de email, às fls 31/37;

O
b) Publicação do Diário Oficial do Município de 09/10/2019 - AVISO DE

RETIFICAÇÃODO EXTRATO DO CONTRATO 184/2019: "AL TERA-SE Onde se
LIA extrato do contrato 184/2019 Leia-se EXTRATO DO CONTRATO
194/2019..."

c) Certidão FGTS atualizada.

Atenciosamente,

Lauro de Freitas, 17 de setembro de 2020

a ndrade
Gestora de Contratos

PGM - LF/BA

Centro Administrativo de Lauro de Freitas - Térreo, Av. Brigadeiro Costa Matos, S/N,
Aracui, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42702-010, Telefone: (71) 3369-3722.



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°

Renovação e supressão PGM o7471/2o2o
do contrato n°194/2019

Fundamentaçäo Lei 8666/93 e outros

Objeto: Renovação e supressão do contrato n°196/2o19.

ITENS DE VERIFICAÇÃO

Cuida-se da solicitação da Renovação e supressão de 12,422% do contrato n° 194/2019

celebrado com a empresa Globo Recortes LTDA-ME, CNPJ 06.124.181/000144 com prestação de

serviço específica para o fornecimento de recortes dos diários oficiais.

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

DOCUMENTOSANEXOSAOS AUTOS
1. SDC (fis. 02);
2. Justificava da renovação (fls. o3)
3. Controle de saldo (fls. o4)
4. Contrato e publicação (fts.o5/07)
5. Declaração de fiscal de contrato com Portaria de nomeação (fls. 08/10);
6. PAC (fis. 11);

7. Aceite (fls· 13/15)

8. Certidões e cartão CNP) da empresa (fis.16/26);
9. Cotações com cartão CNPJ(fls.17/40)
lo.5olicitação de Dotação Orgamentária (fls. 41/42);
11. Declaração de Adequação Orçamentária (fls- 43/44)
12. Cotação empresa ALERTE (fis· 45/47)
13. Publicação de retificação do extrato do contrato (fls. 48);
14. Certidão FGTS (fis· 49/50)
is. Despacho PGM (fls- 52)-

DA ANÁLISE

Cumpre destacar que a este setor incubea análise dos aspectos estritamente formais do

pedido, atinentes à instrução processual, e possui caráter meramente opinativo e não vinculante.

Vale ressaltar que os aspectos jurídicos da solicitação serão analisados em momento

oportuno pela PGM.

O PAC - Pedido de autorização de contratação (fis.11) encontrasse sem assinatura, o quÙ
solicitamos que sejam colhidas antes do prosseguimento do feito.

Av Brg. Alberto CMatos, 342- Centro - Centro Administrativa de Lauro de Freitas/BA, 42702 410.
Tel (71) 336942$5 / 999827223 (fone e Whats App) , Omail: gabineteegmlauro@gmaiLcom ccnn.cam@gmaiLeom ,7

coordenacaotgm@gmaitcom
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,

Sobre os aspectos formais da solicitação, verifica-se a possibilidade de prosseguimento

processual, dada a existência dos documentos essenciais necessários à formalização do feito:

contrato válido, certidões de regularidadefiscal e trabalhista, bem como reserva orçamentária para

o corrente ano, atestando assim o processo devidamenteautuado, enumerado e fundamentado.

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, conforme análise efetuada acima acerca da regularidade formal do
pedido autuado sob o n°o7471/202o, conclui-se que se encontra APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

Encaminhe-se os autos a Procuradoria Geral do Municípiopara a competente análise.

Em 18 de setembro de 2020

Irla Matheus dos Santos
Assessora Especial
ControladoriaGeral do Município

Proceda-se o solicÌtado:
Lauro de Freitas/ A, 8 de setembro de 2o2o.

Àplo rmgre scimento
Cont lador G al do Munidplo
Prefei ti cipal de Lauro de Freitas/BA

Av Brg Alberto C Matos. 342- Centro - Centro Admmistrativo de Lauro de Freitas/BA, 42702-410
Tel (71) 33694235 / 999827223 (fone e WhatsApp) E-mail gabinetecgmlauro@gmail com ccno cem@gmail com

coordenacaocRm@gmail com
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CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
GLOBO RECORTES JURÍDICOS LTDA.

RITA MARIA FERREIRA CHAVES, brasileira, natural, de Salvador - BA, Solte:ra. r.ascida em

06/09/1955, Comerciante, portadora da carteira de identidade sob n.' 7860-79 - SSP-BA, e
CPF sob n.° 094.487.305-78, residente e domiciliado nesta capital, à Rua Batista Vieira n.° 10
- Pau Miúdo - Salvador - Bahia - CEP. 40.315-430.
CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES, brasileiro, natural, Salvador - BA, Solteiro,
nascido em 20/12/1961, comerciante, portador da carteira de identidade sob n.° 01588975-01
- SSP-BA, e CPF sob n.* 233.499.135-04

,
residente e domiciliada nesta capital, à Avenida

Rodrigo de Menezes n.° 58 - Caixa D' Água -- Salvador - Bahia - CEP. 40.320-055,
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito constituir uma Sociedade Limitada

os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob a denominação de GLOBO RECORTES
JURIDICOS LTDA., com sede à Rua Chile n ° 27 - Ed. Chile - 7° Andar Sala 75 - Centro -

alvador - Bahia - CEP. 40.020-000.

LÁUSULA SEGUNDA: O Objetivo da Sociedade será de Recortes de Publicações Judiciais
o Diário do Poder Judiciário da Bahia, para Advogados.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), dividido em
5.000 (Cinco mil) quotas no valor de nominal de R$ 1,00 (Um real), subscrevem e

integralizam,neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS QUOTAS VALORES R$ %

RITA MARIA FERREIRACHAVES 4.500 4.500,00 90

ARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES 600 500,00 10

TOTAL 5.000 5.000,00 100

LÁUSULA UARTA: A responsabilidadede cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
as todos respondemsolidariamente pela integralizaçãodo capital social.

CLÁUSULA qUINTA: O prazo de duração da Sociedade será indeterminado, indicando suas
atividades na data da lavratura do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da Sociedade são individuais e não podem ser transferidas ou
alienadas, sob qualquer titulo, a terceiros, sem consentimento do outro sócio ao qual fica
asseguradoo direito de preferência, em igualdade de condiçðes.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá a RITA MARIA FERREIRA
CHAVES, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóvel da sociedade, sem autorizaçãodo outro sócio.



Conbnuação do Contrdo Social

CLAUSULA OITAVA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não est,
impedida de exercer a administração da sociedade, por les aspecial, ou em vi'tude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de'a, a pena que vede ainda qu=

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita o
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financein
nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relaçðes de consumo, fa

pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Os sócios perceberão, mensalmente, a titulo de PRÓ - LABORE
importânciacombinada entre os mesmos e, em caso divergência, o limite previsto na tabela d
impostode renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincidirá com ano civil, devendo ser levantado un
balanço patrimonial no ultimo dia do ano, cujos resultados serão distribuídos ou suportado
pelos sócios, na proporçãode suas quotas de Capital, podendo, em caso de unanimidade,se
transferido para contas de reservas ou de prejuízos, conforme o caso, para o exercício socia
seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de retirada de um dos sócios, a sociedade não si

dissolverá. O sócio retirante deve cientificar ao outro sócio, por escrito, com antecedência
mínima de 120 (Cento e vinte) dias, ficando assegurado ao sócio que permaneça n.

sociedade, o direito de preferência, as quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Falecimento de um dos sócio não dissolverá
necessariamente a sociedade, devendo o sócio falecido ser substituído por seus herdeiros oi
representante legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Salvador para o exercício et
cumprimentodos direitos e obrigaçðes resultantes deste Contrato.

E, assim por estarem juntas e contratadas, assinam o presente instrumento Contratual em 0:

(Três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (Duas) testemunhas para que produzan
as efeitos legais.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2004.

Testemunhas: RITA MARIA FERREIRA HAVES

CPF: 824.980.40587 CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES

MILlŠdE ARAU O SILVABARBOZA
R.G: 11280579-56SSPIBA
CPF: 015.015.36516 '



Continuagéo do Contrato Social

CLÁUSULA OITAVA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não est
impedida de exercer a administração da sociedade, por le; espec;al, o a em vi·tude da

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos deia, a pena que vede ainda qu,

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita o

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeir<

nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, f,

pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Os sócios perceberão, mensalmente, a titulo de PRÓ - LABORE
importânciacombinada entre os mesmos e, em caso divergência,o limite previsto na tabela di

impostode renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincidirá com ano civil, devendo ser levantg un
balanço patrimonial no ultimo dia do ano, cujos resultados serão distribuídos ou suporado
pelos sócios, na proporçãode suas quotas de Capital, podendo, em caso de unanimidade,se
transferido para contas de reservas ou de prejufzos, conforme o caso, para o exercíci cia

seguinte

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de retirada de um dos sócios, a sociedade rg st

dissolverá. O sócio retirante deve cientificar ao outro sócio, por escrito, com anteceðWei;
mínima de 120 (Cento e vinte) dias, ficando assegurado ao sócio que permaneça ni

sociedade,o direito de preferência, as quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Falecimento de um dos sócio não dissolverá
necessariamente a sociedade, devendo o sócio falecido ser substituído por seus herdeiros o:

representantelegal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Salvador para o exercício et

cumprimentodos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E, assim por estarem juntas e contratadas, assinam o presente instrumento Contratual em 0:

(Três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (Duas) testemunhas para que produzan
as efeitos legais.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2004.

Testemunhas: RITA MARIA FERREIRA HAVES

oco ARA oSSAI OZA

CPF: 824.980.405-87 CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES

MILME ARAUJO SILVA BARBOZA
R.G: 11280579-56SSP/BA
CPF: 015.015.36516



PRDEIRA ALTERAÇÂO CONTRATUAL DA EMPRESA. E
GLOBO RECORTES JURIDICOS LTDA ME.

RITA MARIA FERREIRA CHAVES, brasileira, natural, de Salvador - BA,
Solteira, nascida em 06/09/1955, Comerciante, portadora da carteira de
identidade sob n.° 7860-79 - SSP-BA, e CPF sob n.° 094.487.305-76,
residente e domiciliado nesta capital, à Rua Batista Vieira n.° 10 - Pau
Miúdo - Salvador - Bahia - CEP. 40.315-430.
CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES, brasileiro, natural, Salvador - BA,
Solteiro, nascido em 20/12/1961, comerciante, portador da carteira de
identidade sob n.° 01588975-01 - SSP-BA, e CPF sob n.° 233.499.135-04 ,

residente e domiciliada nesta capital, à Avenida Rodrigo de Menezes n.° 58
- Caixa D' Água - Salvador - Bahia - CEP. 40.320-055, Ónicos Socios da
Sociedade Empresária Limitada denominada, GLOBO RECORTES JURIDICOS LTDA
NE., com registro na JUCES - Junta Comercial do Estado da Bahia sob n.°
29.202.657.951 em 17/02/2004 e Registro no CNPJ sob n.° 06.124.131/0001-44,
com sede à Rua Chile n.° 27 - Ed. Chile - 7° Andar Sala 75 - Caatro -

Salvador - Bahia - CEP. 40.020-000, tem entre se justa e contratada a
alteração do seu Contrato Social, mediante as Cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade tem a sua sede à Rua Chile n.° 27 - Ed.
Chile - 7° Andar Sala 75 - Centro - Salvador - Bahia - CEP. 40.020-000, é
alterado para a Travessa Vera Cruz n.° 73 - 2° Andar - Pau Miúdo - Salvador

- Bahia - CEP. 40.310-040.

CLAUSULA SEGUNDA: O Objetivo da Sociedade é de Recortes de Publicações
Judiciais do Diário do Poder Judiciário da Bahia, para Advogados é alterado
para Prestação de Serviços de Recortes de Jornal.

CLÁUSULA TERCEIRA; As demais cláusulas e condições constantes do contrato
social, primitivo, permanecem inalteradas e em plena vigência.

E, assim por estarem juntas e contratadas, assinam o presente instrumento
Contratual em 03 fTrêsí vias de igual forma e teor, na presença de 02
(Duasi testemunhas para que produzam os efeitos legais.

Salvador, 16 de Julho de 2006.

RITA MARIA FERREIRA CHAVES

CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES

JANUCIO ARAÚ BARBOZA
R.G: 09510585-92 SSP/BA Junta Comercial do Estado da San

MILENE ARAÚJO SILVA BARBO A secemm "

R.G: 11280579-56 SSP/BA
CFF: 015.015.365-16
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MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 7471/2020.

INTERESSADO: PGM.

ASSUNTO: RENOVAÇÃOE SUPRESSÃO CONTRATUAL

PARECER JURÍDICO

EMENTA: RENOVAÇÃO CONTRATUAL.

SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA. ART.

57, II, DA LEI FEDERAL No 8.666/1993.

ADITIVO DE VALOR. ART. 65, §1", LEI

FEDERAL N° 8.666/1993. POSSIBILIDADE.

O

l. RELATÓRIO '

Trata-se de consulta formulada pela Procuradoria Geral do Município acerca da

possibilidade de renovação por mais 12 (doze) meses, bem como supressão de 12,422% do

contrato administrativo n° 194/2019. celebrado entre o município e GLOBO RECORTES

JURÍDICOSLTDA, tendo por objeto "[...]empresa especializada em serviços de recortes dos

Diários Oficiais, onde são publicados todos os atos jurisdicionais referente aos processos da

Prefeitura Municipalde Lauro de Freitas/BA."- (fl. 02).

Em apertada síntese, o Procurador Geral nos informa que a renovação com

supressão de valor "[...] justifica-se por se tratar de serviço essencial para o

acompanhamento dos processos judiciais e dos respectivos prazos, tratando-se,
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LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

consequentemente de um serviço de suma importância para os órgãos de assessoria

jurídica da Administração Pública necessários para defesa dos interesses do município

[...]" já para supressão "(...] salientamos que houve supressão de 12,422% no valor anual do

contrato 194/2019, reduzindo-o de R$ 1.296,00 (hum mil, duzentos e noventa e seis reais) para

R$ 1.135.00 ( hum mil, cento e trinta e cinco reais)" - (fl. 03).

Os autos do processo firam instruidos, entre outros, com os seguintes

documentos: 1) SDC assinada pelo Procurador Geral (fl. 02); 2) Justificativa assinada pelo

Procurador Geral (fl. 03): 3) ficha de controle de saldo contratual, assinado pela gestora do

contrato, Cássia Andrade, matrícula: 69362-7 (fl. 04); 4) Contrato e publicação (fls. 05/07); 5)

Declaração de fiscal do contrato e portaria (fls. 08/10); 6) PAC sem assinatura da prefeita (fls.

11): 7) aceite da empresa (fl. 13); 8) certidões: a) Fazenda Federal (fls. 16/17), b) Fazenda

Estadual (fls. 18/19). c) Fazenda Municipal (fls. 20/21), d) FGTS (fls. 22/24) e (fls. 49/51), e)

Trabalhista (fl. 25); 9) Cotações demonstrando vantajosidade da renovação (fls. 27/40) e

(45/47); 10) Declaração de adequação orçamentária (fl. 43); 11) publicação de retificação do

extrato do contrato (fl.48); 12) despacho PGM (fl. 52); 13) relatório n° 328/2020 da

Controladoria Geral do Município concluindo que o processo se encontra apto para

prosseguimento (fis. 53/54). 14) Contrato social da empresa e documento do representante

legal (fls. 55/59);

É o breve relatória.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Antes de examinar as questões fáticas e jurídicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epígrafe, pois a este

órgão incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.
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Demais disso, entende-se que as manifestações da Procuradoria Jurídica

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

público. o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela

emanada da consultoria jurídica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigatória,

porém não vinculanteda autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a

Administração Pública na tomada das decisões que atendam primordiahnente a finalidade de

interesse público e a observância dos princípios expressos no caput do artigo 37 da

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

Ab Inilio, importante asseverar que o contraio em tela traz em seu objeto

serviços de execução continuada. necessarios à regular prestação dos serviços da PGM e do

próprio município,conforme justificado nos autos.

Pelo que se percebe. a questão em apreço se enquadra na moldura inciso lL do

art.57 da Lei n°8.666tl993,in verbis:

Art. 57. A duração dos contrato.s regidos por esta Lei ficard adstrita à

vigência dos respectivos créditos orçamentários. exceto quanio aos

relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, os

quais poderão ter a sua duração estendida por igualperiodo:

Não suscita dúvida que o termo de renovação de prazo, como no caso concreto;

nâo pode ser interpretado como novo instrumento de contrato, mas decorrente deste; até

porque ão implica em modificação do ajuste originalmente pactuado. Nesse sentid Marçal

Centro \dministr.uno<ie Laurode Freitas(f ALF)
Atenida Brigadeiro Alberto ( osta Tlatos. NN teacut. f erren, Lauro de Freitas/BA, CEP: -82.¯'02-010
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"a hipótese de prorrogação mâo se confunde com a de modgicação

contrarnal A prorrogaçðo consiste est renovar uma certa

contratação, para que tenha vigência por período posterior àquele

originalmente previsto. Em termos jurídicos, a prorrogação não é

uma modtyicação contratual. É o mesmo contrato reiniciando sua

vigência e vigorando por outro prazo. Já a modgicação se caracteriza

quando o conteúdo das obrigaçôes das partes é alterado."

Assim, pela natureza da avençadexecuçaocontinuada), percebe-se plenamente

que não há óbice legal à consecução do pleito formulado, a qual se amolda em decisão

prof'erida pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, senão vejamos: "[...] serviços

continuados são aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de essencialidadepara a

manutenção dos serviços públicos, exercidos durante todo o tempo da contratação, ou então

aqueles exercidos sem predeterminação dos momentos, porém postos à disposição do

contratante a todo tempo em regime de prontidão ou sobreaviso, e que correspondem sempre

a necessidades permanentes, e nesse sentido estáveis, da Administração. Em geral
questiona-se quem o prestará, mas não se serão ou não prestados, pois que isso é

inquestionável"(Processo 30.20/ 09. Relator Conselheiro Fernando Vila..j. 04/012tH I apud

internet: www.tem.ba.gov.br - original näo destacado).

Pensar de forma diferente seria ir de encontro ao interesse público, tendo em

vista que serviços essenciais poderiam sofrer solução de continuidade, com prejuízos
irreparáveis, como consequência de eventual não prosseguimento em sua execução.

Nessa senda, apenas a título de esclarecimento, impendemse registrar que,

conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho, SÇ.,) a disciþlina do art 57, inc. 11 não
consiste propriamente numa prorrogação de prazo. Trata-se muito mais, de uma renovação
contratual t..J ", o que se adequa à justificativaformulada no SDC constante nos presentes

autos.

Centro \dministrailw de i auro de freitas (CALF)
Asenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S N, acui, 'Iérren, Lauro de Freitas/BA, ( E P: 42.302-010

(Rua Lateral ao ParqueShopping)
Telefone: (71) 3369-3"22
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Atente-se, ainda, que há expressa limitação temporalimposta pelo aludido

diploma legal, preconizando que tais prorrogações não poderão ultrapassar a 60

(sessenta} meses.

Quanto ao pedido de supressão no percentual de 12,422%. importante asseverar

que o contrato administrativo pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666,

de 1993, desde que haja interesse da Administração e para atender ao interesse público. Para

que as modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e

previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato.

As alterações podem ser unilaterais quando feitas só pela Administração ou por

acordo entre a Administração eo contratado. A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes

situações: a) alteração qualitativa, quando a Administração necessitar modificar o projeto ou as

especificaçòes para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) alteração quantitativa,

quando for necessária a modificação do valor do contrato em razão de acréscimo ou

diminuição nos quantitativos do seu objeto.

Saliente-se que essas modificações estão restritas aos limites permitidos no art.

65 §1°, da Lei no 8 666, de 1993, in verbis:

Art. 61 Os contrato., regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas

.justificativas. nos segu!«es casos:

I - unilateralmente pelaAdministração:

al quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor

adequação técnica aos seus objetivos:

b) quando necessúria a modificação do valor contratual em decorrência de

acréscimo ou dimitwiç ão quantitativade seu objeto, nos limites permitidos por esta

Lei;

§ Io. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratu os

acréscimos ou supressões que se f2:erem nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vintee cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

para os seus acrést imos '.

Centro Admitustratiw de Lauro de Freitas (CALF)
en ida Brigadeiro Alberto ( osta Matot % \ tracui, Térreo, Lauro de Freitas/HA, CE P: 42.702400

(Rua I atend no Parque Shopping)
Telefone: (? I) 3369-3722
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Por consequência, em havendo permissivo legal para concretização do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento lógico e jurídico para a sua efetivação, entendo não

haver qualquer óbice à sua consecução, o que vai ao encontro do Princípio da Legalidade, este

regente da Administração Pública.

Pensar de forma diferente seria ir de encontro ao interesse público, tendo em

vista que serviços essenciais poderiam sofrer solução de continuidade, com prejuizos

irreparáveis, como consequência de eventual não prosseguimento em sua execução.

Assim. havendo interesse público na renovaçâo do contrato administrativo, não

vislumbro impedimento na legislação de regência, admitindo-se a renovação e supressão do

ajuste.

III. CONCLUSÃO

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

pela legalidade da renovaêão do contrato administrativo n° 194/2019, por mais 12 (doze)

meses, com base no art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a sua supressão

correspondente ao percentual de 12,422% passando valor contratual para R$ 1.135,00 (hum

mil cento e trinta e cinco reais), com fundamento no art. 65, §
1°, da Lei 8.666/93.

O
Por fim, antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o

O quanto disposto na Comunicação Interna 06/2017 - PGM,devem os autos seguir para o

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

de delegaêãoexpressa, para deliberação sobre a matéria.
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+ DEVIDO Â PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 (CORONAVIRUS)O
PRESENTE PARECER SEGUE COM CÓPIA DA ASSINATURA DO SED

EMISSOR, QUE SE ENCONTRA EM HOME OFFICE, ENCAMINHANDO O

PRESENTE DOCUMENTO PELOS MEIOS ELETRÔNICOS.OUALOUER
DÙVlDA OUANTO À SUA AUTENTICIDADE LIGAR PARA (71) 9 9273-3þ3J

(LEANDROSANTANA).

É o Parecer.

Lauro de Freitas (BA), 29 de setembro de 2020.

LEANDRO Andrade Reis SANTANA

OABIBA n° 20,391

Procurador do Municípië

B n• ttencourt

Assessera Direta
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Despacho - Gabinete - PGM.

N° Expediente:

Assunto:

Interessado:

Solicito à coordenação executiva que adote a seguinte providência:
Arquivar.
Despachar: Setor/órgão discriminado abaixo para parecer e/ou providências.

CONSULTiVO 3UDICIAL DUTROS
1 Administrativo/ 6 Sub - Procurador.

Licitações. 4 Trabalhista. 7 Procurador Fiscal.
2 MP/Secretarias. 8 Coord. Executiva.
3 Servidor. 5 Civil. '><' Dep. Distribuição.

10 | Balcão de Justiça.

Observação:

Lauro Freitas, o IOÑ /2eZo.

Kivio s Barbosa Lopes
Procura r Geral do Município



Diário ()!i lj do Quarta-feira

MUNICIPIO Lauro de Freitas de SAenoem dNe208

PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N". 194/2019

CONTRATADA: GLOBO RECORTES JURÍDICOS LTDA - ME CNPJ: 06.\24.18\/0001-44.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
07471/2020.Licitação: Dispensa de Licitaçào N°027/2019, art 24, inciso X. Lei 8.666/93. Objeto do
Contrato Contratação de empresa especializada em serviços de recortes dos Diários Oficiais, onde são
publicados todos os atos jurisdicionais referente aos processos da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/BA. Objeto do Aditamento: Renovaçãocontratual por mais 12 (doze) meses, com inicio em
30/09/2020 e termo final previsto para 30/09/2021. e supressão de 12,422"4 do valor contratual,
passando o novo valor global para RS 1.135,00 (hum mil, cento e trinta e cinco reais), conforme
dotação orçamentäria supra e parecer juridico exarado. Dotação Orçamentária:
0300.202l.33903900.00. Data de Assinatura: 29 de Setembro de 2020. Moema Isabel Passos
Gramachos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KKlWCGFO+2IXX9Vl81ELYA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.




