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8.5. Fomecer por escrito as informag&es necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.6. Exigir o cumprimento de todas as obligates assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cliusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

8.7. Zelar peio cumprimento das obrigagSes da CONTRATADA relativas a observincia das normas ambientais

vigentes;

8.8. Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as

determinagdes do Contrato, conforme o Termo de Referenda, Especificagbes tecnicas, memorial descritivo e seus

anexos;

8.9. Zelar para que durante toda a vigfincia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigagSes

assumidas pela CONTRATADA, todas as condigSes de habilitagfio e qualificagilo exigidas na licitagdo.

8.10. A ativagSo ou desativagSo do contrato dar-se-i mediante a emissSo, pelo Secretario da Infraestrutura. do

instrumento de Ordem de Servigo que estabeleceri expressamente a relagSo dos servigos autorizados e prazos para

execug3o.

8.11. As Ordens de Services Parciais serto emitidas pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA, instruindo a

execugSo progressiva dos trabalhos e farfio parte da documentagSo de comprovagSo dos servigos realizados, juntamente

com o Boletim de Medigfio, a Memdria de cilculo dos quantitativos e o Relatdrio fotografico dos locais antes e depois

da realizagilo dos servigos.

8.12. Os servigos deverSo ser executados de acordo com as Especificagdes Tecnicas em anexo a este Termo de

Referenda, planilhas orgamemarias e Nonnas Tdcnicas da ABNT, NR 18 e normas especificas da legislagdo em vigor.

CLAUSULA NONA-TRANSFERfeNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO:

9.1. A CONTRATADA n3o podera transferir ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar parcialmente os

servigos relativos ao mesmo desde que com prdvio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE; sob

pena do disposto no item 13.1.3;

9.2. Seri permitida a subcontratagSo dos servigos de montagem mecSnica, eletrica, detalhamentos construtivos, estudos

laboratoriais, ensaios, escavagCes por processos n&o destrutivos, escavagfio de rocha a fogo e servigos que n£o estejam

contemplados e inclusos nas parcelas de relevincia pertencentes ao objeto desta licitagdo, com anuincia previa do

MUNICIPIO.

\!0
W,

9.3. A subcontratagSo n3o exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

)9.4 Seri vedada a subcontratagSo total do objeto. wMV*
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9.5. Caso ocorra a subcontratagAo citado no subitem 9.1, deverA ser observado o privilegio estabelecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

9.6. As empresas subcontratadas tamb6m devem comprovar, junto ao MUNICIPIO, antes do inicio dos trabalhos que

estao em situagllo regular jurfdico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsaveis tecnicos

ou sdcios nflo constam funcionirios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.

9.7. NAo sera permitida, na presente licitagSo, a participate de empresas em consorcio.

CLAUSULA DLCIMA-SANCOES ADM1N1STRATIVAS:

10.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das

demais cominagdes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito previo da ampla

defesa, a licitante que:

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nSo assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizer declaragAo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execugAo do objeto desta ConcorrSncia Publica;

d) NAo mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execugAo do Contrato;

0 Comportar-se de modo inidoneo;

g) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecufSo total ou parcial do objeto da ConcorrSncia Publica, a AdministragAo da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, podera garantida a defesa prdvia, aplicar A licitante vencedora as seguintes sangOes:

a) Advert&icia;

b) Multa moratdria de 0,2% (dois dAcimos por cento) por dia de atraso na execugAo do Contrato, toinando por base o

valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (decimo sexto) dia, ati o 30° dia de atraso;

d) Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;

e) SuspensAo temporaria de participagAo em licitagAo e impedimento de contratar com AdministragAo por periodo nAo

superior a dois (02) anos;

0 DeclaragAo de Inidoneidade para licitar ou contratar com AdministragAo Publica.

10.2.1. O atraso injustificado na execugAo do Contrato, por perfodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a res:

do Contrato;

s o

10.3. As multas aplicadas serAo descontadas dos crAditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo

15 (quinze) dias, da data da comunicagAo oficial e, caso nAo cumprida, serAo cobradas judicialmente; w
n 4vv
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10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplica$So das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Alineas “b”, “c”, “d”,

“e” e “f’, as penalidades de advertfincia, prevista no item 10.2, alinea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da notifica?ao;

10.5. Da aplicaÿSo da penalidade prevista nos itens 10.1 e 10.2 caberd recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da notificaÿSo, que serd dirigido d auloridade superior, por intermedio da que praticou o ato, a qual podera

reconsiderar a sua decisSo, ou, faze-1o subir devidamente informado;

10.6. As san$6es previstas no item 10.2, Alfneas “b”, “c” e “d”, poderdo ser aplicadas conjuntamente com as demais

penalidades previstas neste Edital;

10.7. O Contrato serf rescindido de pleno direito independentemente de interposiÿSo judicial ou extrajudicial para

apuraÿSo de responsabilidade civil, administrative e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os serves de acordo com as especifica?6es estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DEF1NITIVO DOS SERVlÿOS.

11.1. A CONTRATADA n§o poderd transferir ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar parcialmeme os

servifos relativos ao mesmo desde que com previo e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE; sob

pena do disposto no item 13.1.3;

11.2. Seri permitida a subcontratafSo dos servigos de montagem mecanica, eldtrica, detalhamentos construtivos,

estudos laboratoriais, ensaios, escavagdes por processos n§o destrutivos, escavagfio de rocha a fogo e servigos que ndo

estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relev&ncia pertencentes ao objeto desta licitagflo, com anufincia previa

do MUNIClPIO.

11.3. A subcontratagdo n§o exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

11.4. Ser6 vedada a subcontratagdo total do objeto.

11.5. Caso ocorra a subcontratagdo citado no subitem 9.1, deverd ser observado o privitegio estabelecido as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48. inciso II da Lei 123/2006.

11.6. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar. junto ao MUNICtPIO, antes do inicio dos trabalhos

estHo em situagflo regular juridico/fiscal, previdencidria e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsiveis tecr

ou sdcios ndo constam funcionirios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNIClPIO. Ij/i

fv i
11.7. N§o serd permitida, na presente licitagdo, a participagio de empresas em consdrcio.

\f
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CLAUSULA DfeCIMA SEGUNDA- INCIDfeNCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribui?5es fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em decorrencia,

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

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

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

12.2. Se, durante o prazo de vigfincia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem modifica?5es nas

al(quotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o dnus dos contratantes, serSo revistos os

respectivos valores, a rim de adequa-los a essas modifica?6es, compensando-se, na primeira oportunidade. quaisquer

diferenfas resultantes dessas aIterates.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-RESC1SAO:

13.1. A CONTRATANTE poderA rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelato judicial ou

extrajudicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O n8o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obriga?bes e das demais

clausulas contratuais;

13.1.2. A inobsertncia, por parte da CONTRATADA, das especifica?6es da CONTRATANTE;

13.13. A cessdo e transfergncia contratual ou a subcontratato do objeto contratual sem privia e expressa aprovato

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

13.1.4. Impericia, negligencia ou imprudfincia por parte da CONTRATADA, na execute das especifica$des

contratuais;

13.1.5. O desatendimento is determinates da fiscalizato da CONTRATANTE;

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

pr6prio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretato de falfencia, insolencia ou recuperate judicial da CONTRATADA durante a executo contTatual,

1/13.1.7.1. No caso de recuperato judicial i facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou nSo

controle de determinadas atividades necessdrias A sua execute;
I
I

13.1.8. A dissolute da CONTRATADA;

\T Hr29y
V
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13.1.9. A alieraÿao social ou a modiflcapSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execufSo deste Contrato;

13,2. A rescisSo contratual podert ser:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. i 13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislafSo em vigor;

13.2.3. Amigivel, por acordo entre as partes;

13-3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE podert dar continuidade ao objeto contratual por execmjSo

direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perdert em favor da CONTRATANTE, o direito a restitui<;ao de cauÿo e das retenfOes,

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

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

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

8.666/93:

13.5.1. Dos services corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda nflo indenizados, destinados aos servi?os e

atividades conforme as especifica<;6es deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de

despesas de transportes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisflo contratual, tomart posse imediata das parcelas

efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo, portm. no

prazo mdximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notiftcaÿao, apresentar um relatdrio completo e avaliasflo
detalhada, historiando as razdes da rescis3o;

13.6.1. A avalia$So, acima citada, devert ser feita por uma Comissflo a ser designada pela CONTRATANTE, composta

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

terceiro, que a presidirt, entre pessoas alheias;

f13.6.2. A ComissSo tert um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constitui?3o, para apresenta?3o de seu relaÿori

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

1
13.7. No caso de rescisSo amigivel do Contrato, a CONTRATADA fart jus apenas pagamentos mencioi

subitens 13.5.1 e 13.5.2;

s/nos
>wma.

Mi
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13.7.1. Desta forma, far-se-4 o pagamento final com mutua, plena e geral quita?ao no ato da assinatura do Distrato;

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

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

13.9. Constituem tamtam, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, aldm dos casos ja

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

13.10. Caracterizam-se, tambem, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos 1 ou XII do Art. 78 da

Lei N® 8.666/93, o caso em que, na prestaÿdo dos serviÿos continuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

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

13.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, ser2o assegurados & CONTRATADA os direitos de defesa e de

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA-REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislaÿo em vigor, os preÿos contratados permanecerto fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12

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

termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

14.2. O termo inicial para a apuragao do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentafSo da Proposta de

Pre?o ocorrida na sessSo de julgamento da LicitaÿSo.

CLAUSULA D&CIMA QUINTA-CONDICdES GERAIS:

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

vinculados, n2o poderflo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados:

15.2. Serflo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatbrios, mapas, desenhos, diagramas, pianos

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

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

necessirio a convenience dos servi?os, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplicivel 6 execufSo do Contrato e especialmente aos casos omissos e a Lei N° 8.666/93 com suas /

alteragfies posteriores.

.5,CLAUSULA DECIMA SEXTA-COMUNICACOES: m
16.1. As comunicai;5es reclprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atravis

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

devendo ser protocoladas, datadas e endere?adas conforme o destinatario.

m
V*
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CLAUSULA DECIMA SfcTIMA- FORO:

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

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

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

present das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 09 de Julho de 2018.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

mm
MUNICIPIO DE LAURO Dtf FREITAS
Moema Isabel Passos Grÿjraacho

PJ CONSTRUCOES 'EJERRAPLANAGF.M LTDA

0MERMA

a
/

TESTEMUNHAS:

jQkA>Jo!£vg5ÿrvJ-. OU.ÿC_

NOM0.i -J03 2»-H
('in!pt&tntS*

NOME:
R.G. Oi1160ÿ-2ÿ R.G.

l

/

m-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Lauro de Freitas-BaA
CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N° 083/2018

3. Vigenda2. Credor. PEJOTA CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA1. Ano: 2019
Dt FinalDt Inicial4. Gestor(a) do Contrato: Sidinaldo da Silva Barceiar

5. Secretaria: SEINFRA 09/07/202009/07/20186. Valor Global R$: R$ 6.228.397,35

7. Objeto do contrato: Servigos de revitalizaÿao do pavimento na malha vidria nos bairros de Aracui, Areia Branca, Barro Duro, Buraquinho, Caixa

D'Sgua, Caji, CapelSo, Centro, Distrito Qullombola, Ipitanga, Itinga, Jambeiro, Parque S3o Paulo, Pitangueiras, Portao,Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida

Nova, Vila Praiana e Vilas do AtlSntico do munidpio de Lauro de Freitas/BA (LOTE 2)

8. Modalidade de Contrata(3o: Concorr§ncia Publica 9. N»: 001/2018

]sim | X | N8o10. Ocorreu algum aditivo:

|Prato iIValor11. Em caso positivo, qual tipo de adltlvo?

Saldo Atual R$Valor da Nota (R$)Saldo Anterior R$Valor Aditivo (R$)N° Nota FiscalN° Ordem PerfodoN° da N.E
R$ 6.228.397,35R$ 6.228.397.350
R$ 5.993.173,05R$ 235.224,30R$ 6.228.397.3502/01/19 a 31/01/2019 13071
R$ 5.866.100,53R$ 127.072,52R$ 5.993.173.0501/02/19 a 28/02/2019 13352
R$ 5.714.014,38R$ 152.086,15R$ 5 866.100.5301/03/19 a 31/05/20193 1433
R$ 5.171.593,29R$ 542.421,09R$ 5.714.014.3801/06/19 a 30/06/2019 16674
R$ 4.750.972,01R$ 420.621,28R$ 5.171.593.2901/07/19 a 31/07/2019 16685
R$ 4.234.581,23R$ 516.390,78R$ 4.750.972.0101/08/19 S 31/08/20196 1906
R$ 3.740.916,45R$ 493.664,78R$ 4.234.581.2301/09/19 S 31/10/2019 19077
R$ 3.451.732,40R$ 289.184,06R$ 3 740.916.4501/11/19 S 20/12/20198 1908
R$ 2.959.158,94R$ 492.573,46R$ 3.451.732.4001/01/20 £ 31/01/2020 19869

R$ 2.618.989,25R$ 340.169,69R$ 2.959.158.9401/02/20 S 30/04/2020 225010

Lauro de Freitas-Ba, 02 iÿJuiho de 2020

Sli iarcelar

Coordei<ador0dfinfraestrutura
PMLF

Mat. 79.415-7

da

/



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

(5ÿ£7

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

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

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 07633 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

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

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

ultrapassara os limites estabelecidos para o exerclcio 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: Aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses ao contrato n°

083/2018.

•Dotagao Orgamentaria: 0900.1320.33903900.42

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

10 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 0 seu tramite administrative.

Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura
rofeitura Municipal de Lauro de Freta

Cesar Auguslo Sampaio

Secretario Municipal
FfiNFRA

Ciente,
C

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Exec. Orgam./SEFAZ

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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 07633 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

OM
;PARA: SEINFRA
I

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

da conformidade nos procedimentos legais e normativos, informamos que nao ha

disponibilidade orgamentaria no valor de R$ 3.273.288,14 (tres milhoes duzentos e

setenta e tres mil e duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), para o ano

2020.

Diante o exposto orientamos que seja analisado o valor efetivamente a ser

utilizado para referida despesa no corrente exercicio (2020).

Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA )
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Mat. No. 46.435

I



PREFEITURA

LAURODE
FREITAS0

Lauro de Freitas 09 de julho de 2020

A

SECRETARIA DA FAZENDA-SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PROCESSO N° 07633 DE 2020

Ref: Folha de Informagao datada de 09/07/2020

ATT. Sraa Celene Diniz Rocha

Solicitamos que seja observada a Planilha do Cronograma Flsico
Financeiro- saldo contratual, constante da pagina 06 onde o mes
01 corresponde ao periodo de 09/07/2020 a 09/08/2020
prosseguindo ate o mes 05 que representa o final do periodo para o
exercicio financeiro de 2020 ( 09/12/2020 ), onde o valor da
despesa com os servigos efetivamente previstos sera de R$
1.091.245,52 ( urn milhao noventa e urn mil duzentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta e dois centavos ).

Os periodos constantes do mes 06 ao mes 12, contemplam o total
de 12 meses conforme proposto em nossa solicitagao de aditivo de
prazo a se encerrar em 09/07/2020, portando pertencem ao
exercicio financeiro de 2021.

Atenciosamente,

j '/ ; /
Sidinald6 da Silva Bacelar

Coordinator de Infraestrutura



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

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° 07633 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

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

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

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

conformidade com as disposipbes 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: Aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses ao contrato n°

083/2018, com Empresa PJ. Construpdes Terraplanagem LTDA, no valor global de R$.

2.618.989,24( dois milhoes seiscentos e dezoito mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e

quatro centavos), e o valor de R$. 1.091.245,52 (hum milhao e noventa e urn mil duzentos e

quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para o corrente exercicio.

•Dotagao Orgamentaria: 0900.1320.33903900.42

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

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

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

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

Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

***zs!sst'**
fawwno Municipal

Celene Diniz M. Rocha >.

Cadastro n°. 46.435

C.nnrri de Fxec. Orcam./SEFAZ i . *



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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 07633 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SEINFRA

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

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

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020.

0OU
CELENE DINIZ M. ROCHA

SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA

Mat. No. 46.435

[

/
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperaÿao de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscriÿao Municipal: 340.196/001-20
CNPJ: 03.174.004/0001-84

Contribuinte:

Enderego:

PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Rua das Mangueiras, N" 166

Nao Informado
NOVO HORIZONTE
41.218-097

Certifico que a inscrigao acima esta em situagao regular, ate a presente data,

rcssalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as 09:20:00 horas do dia 27/04/2020.
Valida ate dia 26/07/2020.

Codigo de controle da certidao: C117.DFD5.0DDC.1C76.00AE.D393.FF03.8309

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderego

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br. e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o cddigo de controle acima.

4-*



Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador

(5)VAjbmar. |Qf \ . *

- 'AZ
L

SUGESTOES E DENUNC1ASLEGISLAtjJVO FALE CONOSCOA SECRETARIA SERVI<;OSv,i, »CJ

/ Certidoes / Validaÿao Certidao do Mobiliario

.‘idacao de CertidSo do Cadastro:

-‘r. \/a<ida(AO ( Estabolocimonlo )

•fc'gadva de Debito emltlda em 27/04/2020

*, .ft r J40196/001-20

• / Social: PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

' {•*: J174004/0001-84

* de Tontrofe da CertidSo: C117DFD50DDC1C7600AED393FF038309
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i

Pcsio Central Rua dat VassourBs, S/N - r*intvr.
Horano; Seg. b Sex. - 08:00 6s 17:00 - CENTRAL DE ATENDIMEMTG DA PR'fFETfUk* lKr.<
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O
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo: 07633/2020
Interessado (a): SEINFRA
Assunto: Aditivo de prazo do contrato n° 083/2018

A SEFAZ

DESPACHO

Trata-se de analise referente ao pedido de aditivo de prazo para o contrato n° 083/2018,

firmado com a empresa PJ Constru<;6es Terraplanagem Ltda.

Considerando que a gestao encontra-se em fase final, ou seja, no ultimo ano de mandado.

Considerando o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal onde informa que:

“£ vedado ao titular de Poder ou drgao referido no art. 20, nos ultimos dois

quadrimestres do seu mandato, contrair obriga<;ao de despesa que nao possa ser

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no

exercicio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito."

Nota-se que a folha 45 de 48, demonstra que apenas ha disponibilidade or<;amentaria de

42% (quarenta e dois por cento) do valor solicitado no aditivo de prazo, qual seja, R$ 2.618.989,24

(dois milhoes seiscentos e dezoito mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos),

comprometendo o or<;amento para o exercicio de 2021.

Analisando o valor ja arrecadado ate o m£s em analise verifica-se que o mesmo nao

apresenta tendencia a excesso, desta forma solicita-se justificativa, para comprometimento acima

do permitido no art. 70, §2° III da Lei 8.666/93, ou ainda, o devido ajuste a realidade

or<;amentaria/financeira prevista na fonte indicada.*
Irla Matheus dos Santos
Assessora especial

\Ciente.
Proceda-se Jo solicitado.
Lauro de Frfeita$/BA, 09 dejulho de 2020

Apio V nagre fllascimento
Control!
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

;al do Municipio

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

Lauro de Freitas, 09 DE JULHO DE 2020

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 0.7633 de 2020

PARA: SEINFRA

Em resposta ao Processo Administrative n°. 0.7633 de 2020, informamos que sera

considerado o ADITAMENTO DE PRAZO ate dezembro de 2020. Salientamos que para

realizagao da referida despesa e necessario a arrecadagao do recurso.

Atenciosamente,

CELENE DINIZ M. ROQHA
SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENAQAO DE EXECugAo ORQAMENTARIA

Mat. No. 46.435

1
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PREFEITURA

IQ LAURODE
FREITAS

Memo. N° 383/2020 - SEINFRA

Lauro de Freitas, 09 de Julho de 2020.

A
Procuradoria Geral do Murvcipio - PGM
llmo. Senhor Kivio Dias Barbosa Lopes

Prezado Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, estando de acordo com as

condicionantes colocadas pela Controladoria Geral do Municipio e Secretaria

da Fazenda, segue processo para Procuradoria Juridica para confecgao de

aditivo de prazo.

A oportunidade, reitero votos de elevada estima e distinta

consideragao.

Atenciosamente.

Rita Maria Menezes Pereira
Coordenadora Executiva SEINFRA

Cesar Augusto Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutura

l



iMii MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 07633/2020.

INTERESSADO: SEINFRA.

ASSUNTO: Pedido de Pron-ogaÿao.

PARECER JURID1CO

EMENTA: CELEBRAQAO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

DO CONTRATO N° 083/2018. JUSTIFICATIVA TfcCNICA.

UTILIZACAO SALDO RF.MANESCENTE. ART. 57, §1°, II, DA

LEI FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA FORMAL.

POSSIBIL1DADE com CONDICIOMANTES.

I. RELATORIO

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

prorrogacao de prazo. por mais 12 (doze) meses. do contrato n° 083/2018, originado da

Concorrencia Publica n° 001/2018. celebrado entre o munidpio de Lauro de Freitas e a PJ

CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA, vencedora do lote II (fl. 28), cujo objeto

se refere a “SERVICES DE ENGENHARIA DE MANUTENÿAO DA DRENAGEM,

REVITAL1ZACAO DAS VIAS PAVIMENTADAS E MANIETENCA0 DOS PASSEIOS

PUBLICOS NOS BAIRROS DE ARACUI, AREIA BRANCA, BARRO DURO;

BURAQUINHO, CAIXA D'AGUA, CAJI, CAPELAO, CENTRO, DISTRITO

QUILOMBOLA, IPITANGA, ITNGA, JAMBEIRO, PARQUE SAO PAULO,

PITANGUEIRAS, PORTAO, QUINGOMA, RECREIO IPITANGA, VIDA NOVA,

VILA PRAIANA E VILAS DO ATLANTICO, DO MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS BA"’ (fl. 01). $
Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

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

Telefone: (71) 3369-3722
Pagina I de 6
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Para tanto, apresenta iustificativa tecnica. a fl. 05, assinada por Sidinaldo da

Silva Bacelar, Coordenador do Departamento de Infraestrutura, matricula n° 79415-7, CREA

19824, alegando entre outras coisas que “[...] Em virtude do Decreto Municipal N° 4.590, dc

13 de marco de 2020, que estabeleceu medidas temnorarias de prevencao ao contagio

pelo Novo Coronavirus (COVID 2019), medidas que permanecem em vigor ate os dia atuais,

que impossibilitam aglomera9oes, contatos de proximidade, deslocamentos e tantas outras

atividades essenciais ao trabalho. Em virtude tambem os niveis de chuvas elevadas em

nossa cidade, que preiudieam notadamente as obras de pavimentacao e infraestrutura,

afetando diretamente o cumprimento do cronograma das obras contratadas. Diante do

exposto, solicitamos aditivo ao contrato que tem prazo final de vencimento no dia 09/07/2020

seja prorrogado por mais 12 (doze) meses, quando acreditamos que as medidas do Decreto

citado ja estarao liberadas possibilitando o retomo a normalidade [...]”.

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

182/2020 da SEINFRA, assinado pelo coordenador de infraestrutura (Sidinaldo da Silva

Bacelar). matricula n° 79415-7, CREA 19824 e do secretario da pasta (fl. 02); 2) resposta da

contratada concordando com a prorrogaÿao (fl. 03); 3) SDC assinada pelo coordenador de

infraestrutura (Sidinaldo da Silva Bacelar), matricula n° 79415-7, CREA 19824 e pelo

secretario da pasta (fl. 04); 4) justificativa tecnica assinada pelo coordenador de infraestrutura

(Sidinaldo da Silva Bacelar), matricula n° 79415-7, CREA 19824 (fl. 05); 5) cronograma fisico

financeiro (saldo contratual) assinado pelo coordenador de infraestrutura (Sidinaldo da Silva

Bacelar), matricula n° 79415-7, CREA 19824, por Andre Bastos, Assessor Direto, matricula n°

087065, CREA n° 41017-D e por Anisio Eduardo Menezes Torres, Eng. Sanitarista e Civil da

contratada, CREA n° 47408-D (fl. 06); 6) certidoes da contratada: a) Trabalhista (fl. 07), b)

Fazenda Estadual (fls. 08/09), c) FGTS (fls. 10/12), d) Fazenda Federal (fls. 13/14), e) Fazenda

Municipal (fls. 47/48); 7) declaraÿao de fiscalizapao de contrato assinada pelo coordenador de

infraestrutura (Sidinaldo da Silva Bacelar). matricula n° 79415-7 (fl. 15); 8) declara9ao de

fiscaliza9ao da obra assinada por Andre Paula Leite de Castro e Bastos, matricula n° 087065,

CREA n° 41017/BA (fl. 16); 9) copia do contrato originario, com 24 meses de vigencia a

contar da assinatura (fls. 28/40); 10) ficha de controle de saldo do contrato n° 083/2018

assinada pelo coordenador de infraestrutura (Sidinaldo da Silva Bacelar), matricula n° 79415-

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui, Terreo. Lauro de Freitas/BA, C'F.P: 42.702-tHO

(Roa Lateral ao Parqne Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722

Pagina 2 de 6
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7, CREA 19824 (fl. 41); 11) dotayao oryamentaria e declarayao de que a despesa tern

adequayao com a LOA 2020, com o PPA 2018/2021 e com a LDO assinada pelo

secretario da SEINFRA/ordenador de despesas e pela Coordenadora de Execuyao

Oryamentaria da SEFAZ, Celene Diniz M. Rocha, matricula n° 46.435 (fl. 42 e fl. 45);

12) despacho a CGM efetuando questionamentos (fl. 49); 13) documento assinado por

Coordenadora de ExecuySo Oryamentaria da SEFAZ, Celene Diniz M. Rocha,

matricula n° 46.435, informando que 'Em resposta ao Processo Administrative) n°.

0.7633 de 2020, informamos que sera considerado o ADITAMENTO DE PRAZO ate

dezembro de 2020. Salientamos que para realizagao da referida despesa e necessario

a arrecadaqao do recurso” (fl. 50).

E o breve relatorio.

n. FUNDAMENTACAO

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

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

constant ate a presente data nos autos do processo administrative era epigrafe, pois a este

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

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

analisar aspectos de natureza eminentemente tÿcnico-administrativa.

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

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

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

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

porem nSo vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientaydo juridica, visando auxiliar a

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

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

( Rna Lateral ao Pa rque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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interesse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

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

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

II, da Lei Federal n° 8.666/1993, verbis:

"Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Leificara adstrita

a vigencia dos respectivos creditos orgamentdrios, exceto quanto aos

relativos:

[...]

§ lo Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de

entrega admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do

contrato e assegurada a manutengao de seu equilibria economico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

[...]

II - superveniencia de fato exceptional ou imprevisivel, estranho a

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de

execugao do contrato;

A aludida justificativa respeita a inteligencia do art. 57, §2°, da Lei Federal n°

8.666/1993, verbis:

"Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Leificara adstrita

a vigencia dos respectivos creditos orgamentarios. exceto quanto aos

relativos:

[...]

§2° Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

contrato. ”

Centro Administrative de l.auro de Freitas (CALF)

Avcnida Brigadciro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Kun Lateral ao Parque Shopping)

Teletone: (71 ) 3369-3722
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Por consequencia, em havendo permissivo legal para concretizagao do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e jurldico para a sua efetiva93o. entendo nao

haver qualquer obice a sua consecugao, o que vai ao encontro do Princlpio da Legalidade. este

regente da Administra9ao Publica.

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

princlpio e a sua correla9ao com a Administra9ao Publica nos ensina que, verbis:

"Segundo o Princlpio da Legalidade, a Adminislraqao Publica so podefazer
o que a lei permile [...] Em decorrencia disso, a Administragao Publica nao

pode, por simples ato adminislralivo. conceder direitos de qualquer especie,

criar obrigaqoes ou impor vedaqoes aos administrados; para tanto, ela

depende de lei ” (Direito Adminislralivo. 17a ed„ Sao Paulo: Atlas, 2004, p.

68 - original nao destacado).

Sendo assim, considerando ainda a existencia de saldo no contrato. resta

demonstrado o interesse publico na sua consecu9§o, bem como pelo fato de que eventual

rescisao, neste momento, poderia ir de encontro ao Princlpio da Eficiencia, corolario da

Supremacia do Interesse Publico, sendo mais vantaioso para o municlpio a continuidade na

execucao do atual contrato ao inves da abertura de uma nova licitacao, com valores mais

altos, etc.

III. CONCLUSAO

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

pela legalidade do pedido formulado para prorroga9ao do contrato, sem qualquer aumento

de pre9o, com as seguintes CONDICIONANTES, que devem ser atendidas previamente

para o devido prosseguimento:

1. Deve constar nos autos relatorio conclusivo, positivo, da Controladoria Geral do

Municipio sobre o pedido formulado;

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: <7|) 3300-3722
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2. Deve ser observada a informaÿao constante no documento de fl. 50, condicionando o

prosseguimento a existencia de dotaÿao orÿamentaria e flnanceira suficientes para

ordenaÿao da despesa, informacoes estas necessarias para insercao do termo final no

aditivo.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto disposto

na Comunica9ao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral ou

para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio de delegatjao expressa, para

deliberaÿao sobre a materia (Processo n° 7633/2020).

Lauro de Fredas (BAV 09 deiylho de 2020.

Iro Santana

lunicipioProcurador

C’entru Administrative) de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-0!()

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

PAgina 6 de 6
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Despacho - Gabinete- PGM.

N° Expediente:

Assunto:

ds
Interessado:

;tOÿA

Solicito a coordenaÿao executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.

X Despachar: Setor/orgSo discriminado abaixo para parecere/ou providencias.

OUTROSCONSULTIVO JUDICIAL
Administrative/
Licitaÿoes.

6 Sub- Procurador.1
Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7

Coord. Executiva.2 MP/Secretarias. 8
Servidor. Pep. DistribuiÿSo.3 5 Civil. 3L

Balcao de Justi$a.10

Observagao: c&tj

/\if' jiOsU-ltsK

oe t or / .Lauro de Freitas,

Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipioi
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

RELAT6RIO N° 330/2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°ASSUNTO

07633/2020Aditivo de prazo do

Contrato n° 083/2018
SEINFRA

Lei 8666/93 e outrosFundamental

_
Solicitaqao de aditivo de prazo por mais 12 (doze)

meses do contrato n° 083/2018.
Objeto:

HENS DE VERIFICAÿAO

Cuida-se da solicita<;ao de renova<;ao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato n°

083/2018 cujo objeto 6 contrata<;ao de empresa especializada para presta<;ao de servi<;os de

engenharia de manuten<;ao da drenagem, revitalizaÿao das vias pavimentadas e manutenqao dos

Passeios nos bairros de Aracui, Areia Branca, Barro Duro, Buraquinho, Caixa D'agua, Caji, Capelao, j

Centro, Distrito Quilombola, Ipitanga, Itinga, Jambeiro, Parque Sao Paulo, Pitangueiras, Portao,

Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Praiana, e Vilas do Atlantico no municipio de Lauro de

Freitas/BA.

Acostados os documentos instrutdrios.

DA ANALISE

Retornam os autos apos diligencias.

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

do pedido, atinentes b instru<;ao processual, e possui carater meramente opinativo e nao

vinculante.

Conforme resposta e documentos de fl. 50 a 59, verifica-se a justificativa da SEFAZ

acostada na folha de informaqao (fls. 50) a mesma informa que:"sera considerado o ADITAMENTO

DE PRAZO ati dezembro de 2020. Salientamos que para realizaqao da referida despesa e necessario a

arrecadaqao do recurso (CRIFO NOSSO).

Ato contmuo a SEINFRA encaminhou os autos a PCM - Procuradoria Ceral do Municipio,

e que conforme Parecer Jurfdico (fls. 52/59) opinou pela legalidade do pedido formulado para

prorrogaÿao do contrato com duas condicionantes a serem atendidas.

A condicionante 2 requer que: “Deve ser observada a informagao constante do documento

de fl. 50, condicionando o prosseguimento a existencia de dotagao orgamentaria e financeira

suficientes para ordenagao da despesa, informagoes estas necessarias para insergao do termo final no

aditivo”. (CRIFO NOSSO).

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 k.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Assim sendo, sobre os aspectos formais da solicita<;ao, esgotou-se a analise formal dado

pedido, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios h formaliza<jao do feito: contrato

vÿlido, certidSes de regularidade fiscal e trabalhista, 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° 07633/2020, conclui-se que esta apto para prosseguimento, condicionado

ao seguinte:

a) Para a celebraÿao do termo aditivo, que seja requerido a Coordenaqao de Execu<jao

Onjamentaria da SEFAZ a Declaraqao Expressa da existencia dos recursos.

Logo, encaminhem-se os autos a e todas suas peqas para a SEFAZ e s6 apos cumprida a

condicionante, remeta-se os autos h Procuradoria Ceral do Municipio.

Em ogdejulho de 2020

Irla Matneus dos Santos
Assessora Especial

Ciente. / \
Proceda-se o spliciiado.
Lauro de Frpitas/BA, 09 de julho de 2020.

ApioVinagreMascimento
Controlador
Prefetturerltf

terdTao Municipio
lunicipal de Lauro de Freitas/BA

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

Lauro de Freitas, 10 DE JULHO DE 2020

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO ADMINISTRATE N° 0.7633 de 2020 FOLHA N°

I PARA: CGM-Parecer no. 330 de 2020

Em resposta a analise da CGM (Processo no. 07633 de 2020), referente

Aditamento de Prazo, ate o mes de dezembro do corrente ano, informamos que possui

na Lei Or$ament£ria do exercicio de 2020, dotapao or?amentaria para o cumprimento da

referida despesa.

Atenciosamente,

CELENE DINIZ M. ROCHAÿ
SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA

Mat. No. 46.435

SEFAZ/PMLF
PAG:
ASS: £ l
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H.> LAURO DE FREITAS
t

PRIMEIRO TERMO AD1TIVO AO CONTRATO N° 083/2018

Pelo prescnte instrumento. fica aditado o contrato abaixo especificado. de acordo com as seguintes clausulas e declara?6es:

CONTRATO AD1TADO n°. 083/2018: o presente contrato. resultante da Concorrencia Publics-N° 001/2018. nos termos
do processo administrative- n“ 16.817/2017. tem por objeto conlrataÿdo de empresa cspeciali/ada para presta<;3o de services
de engenharia de manutem;3o da drenagem. revitalizaeao das vjas pavimentadas e manutenÿSo dos passeios publicos nos bairros
de Aracui. Areia Branca, Barro Duro. Buraquinho. Caixa D'3gua. Caji. CapelSo. Centro. Distrito Quilombola. Ipitanga. Itinga.
Jambeiro. Parque S3o Paulo, Pitangueiras. Portao, Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Praiana e Vilas do Atlantico
do municipio de Laura de Freitas/BA., conforme planilhas, Termo de Referenda, especilicaÿfies tdcnicas e prajetos em CD
anexo no edital. Requisilado pela Secrelaria Municipal de Infraestrutura.

L1CITACAO: Concorrencia Publica -N° 001/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07633/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0900 1320.33903900.42.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Pra<,a
Jo3o Thiago dos Santos s/n°. Centro. Laura de Freitas/BA. inscritonoCNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste ato representado
pela sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrila no CNPJ/MF. sob o N“

03.174.004/0001-84. sediada na Rua das Mangueiras. n° 166, Novo Horizonte, Salvador/BA. CEP: 41.218-097. neste ato
representado na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO: Aditivo de prazo por mais 176 (cento e setenta e seis) dias,

com base no art. 57, §1°, inciso II da Lei Federal 8.666/93. com prazo inicial em 09/07/2020 e termo final em 31/12/2020,
mantidas as demais condiÿdes e prefos conlratados. cm atendimento a solicitaÿSo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIF1CACAO: Os Contratantes ratificam as demais clausulas constantcs do contrato ora
aditado.

CLAUSULA TERCF.IRA: LEG1SLACAQ PERTINENTE: este contrato e regido pela L.ci n°. 8.666/93 e demais normas
de direito administrative e civil pertinentes. Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor. na
presenya das testemunhas abaixo, elegendo o foro de Laura de Freitas para dirimir qualquer quest3o dele advinda.

Lauro de Freitas, 09 de Julho de 2020.

'a
MUNK IPIO DE LAURO DEFREITAS- BAHIA

Moema Isabel Passos Gramaijtoÿ Prefeita Municipal
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Cesar Augusto.Sampaio-Secretario

l

PJ CONSTRUCTS E TER! ,ANAGEM LTDA
CONTRATADA

//
U

TESTEMUNHAS:

~l& ; iw Cl1. &~li i /~..e i

__
CTW t c k u CJ

i Aj

2. /<=k
CPF: /oS ?1

ro
SEFA/’/PMLF
PAG: £ASS: Diioltsu I .4«"»
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127 -Ano VIII -N° 1795Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 083/2018

Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Contratada: PJ CONSTRUCTS E
TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-84. Modalidade: Concorrencia Publica N°
001/2018. Processo: 07633/2020. Objeto: O presente Contrato, resultante da Concorrencia Publica -

No 001/2018, nos ternios do Processo Admin istrativo Nu 16817/2017, tempor objeto Contratapao de
Empresa Especializada para Prestaÿao de Servkÿos de Engenharia de Manuten9ao da Drenagem,
Revita liza<;ao das Vias Pavimentadas e Manutempao dos Passeios Publicos nos Bairros de Aracul,
Areia Branca, Barro Duro, Buraquinho, Caixa D'agua, Caji, Capelao, Centro, Distrito Quilombola,
Ipitanga, Itinga, Jambciro, Parque S3o Paulo, Pitangueiras, Portao, Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida
Nova, Vila Praiana e Vilas do Atlantico neste municipio, conforme Planilhas, Termo de Referenda,

Especificafoes Tecnicas e Projetos em CD anexo em EditaL Objeto do Aditamento: Prorrogaÿao de
prazo com termo inicial em 09/07/2020 e termo final em 31/12/2020, mantendo as demais condifSes e
pre90s contra tados, conforme dota9§o or9amentaria supra e em atendimento a solicita9ao da Sccretaria
Municipal de Infraestrutura. Dotapao: 0900.1320.33903900.42 Data da Assinatura: 09 de Julho de
2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

SEf-AZ/PMLF
PAG:jO
ASS:~2g‘ ~

CERTIFICAQAO DIGITAL: FXOQKQKCFNF+K45ECAYHOG

Esta edi?3o encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
AVISO DE ADJUDICACAO

PREGAO ELETRbNICO SRP N« 12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RETIFICACAO
Rotifico a Pubiic.agSD do Diarlo Of|r.ial do Munlcipio de n* .1144, 14 de Setembro

de 2020 e Diario Oficial da Uniat) n4 176. $eg2o 3 - Extrato do contralo n' 238/2020 Onde
St le VIGÿNCIA 04/09/2020 a 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020. Leia-se
VIGÿNCIA 14/09/2020 a 31/12/2020. DATA DA ASSINATURA 14/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N- 166/2020

PA n® 405/2020. OBJ Contratagao de InstitufgSo Banearia para opera; os servigos de
processamento e gerenciamemo de creditor provenientes da Folha de Dagamento dos
servidores ativos, inativos e pensionistas da PREFEITURA MUNICIPAl DE JUAZEIRO/BA, em
carSter de exclusividade, bem como dos creditos decorrentes de ordens judicials, com a
cessSo de uso de espago ffsico para a in$talag5o de Posto de Atendlmento BancSrio PA8,
conforme as necessidades desse Munidpio. Aberrura: 0S/10/2020 as 08:30h, Edltais - Fone
3612-3666 das 08h as 14h. eddaisjua2eiro@gmail.com, Juozeiro/BA, 17/09/2020.

EDONIAS BARRETO UONEL
Prcgoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUCU
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA N® 006/2020 -PROCESSO ADMINISTRATE 041/2020 - PARTES: MUNIClPlO DE
JUCURUCU/BA X FAVORITA LOCAgto DE VEICULOS LTDA - ME. com o valor global de RS
330 000,00 (Trezentos e trinta mil reais). - OBJETO; AQUISICAO EMERGENCIAL DE 01
AMBULANGA DO TIPO UT1 MOVEL (AMBULANCIA TIPO D). DESTINADA AO ATENDIMENTO
DOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL 06 SAUOE DE JUCURUCU. NO 1RANSPOR1E DE
DOENTES, COMO MF.DIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAl DE COVID-19 NO
MUNIClPlO DE JUCURUCU-BA PRAZO DE CONTRATO’ 16/09/2020 A 31/12/2020 DOTAÿAO
ORCAMriNTARIA: 10.122.0124.2999 44905200 GABINETE DA PREFEITA DE JUCURUpJ/BA.
16 dc Setembro de 2020 - UberlAndia Carmos Pereira - Prefelta Munidpal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL

AVISO DE UCITACAO
PREGAO EIETR6NICO N® 7/2020 SRP

Av>so Tipo PE n®. 007/2020SRP Abertura: dia 02/10/2020, as OShOOmm.
Objeto: Regfstro de pregos objetivando futuras e eventuais aquisigoes parcelada de
materials (paralelepfpedo e meio fio), em atendimento is necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, deste munlcipio. tudo conforme especificagoes, quantidades e
condigoes estabeleddas no ediral, do tipo menor PREQO POR LOTE As demals fases serio
publicadas no diario oficial https://www.l3gedodotabocal.bo.gov.br/. Numero do edltal no
UCITACOES-E/BANCO DO BRASIL N4 835845 http: //www.llcitacoes-e.com.br

Lagedo do Tabocal - 8A, 17 de setembro de 2020.
JEANE MORENO SANTOS MORAES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 83/2018

Contratante MUNIClPlO DE LAURO DE FREITAS Contratada: PJ CONST RUCOES E
TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: 03.174.004/0001-84. Modalidade: Concorrencta Publica N®
001/2018. Processor 07633/2020. Objeto: 0 presente Contrato, resultante da Concorrincia
Publica - No 001/2018, nos termos do Processo Administrative N® 16817/2017, tem por
objeto Contratagao de Empresa Especiali2ada para Prestagao de Servigos de Engenharla de
ManutengSo da Drenagem, Revitalizagao das Vias Pavimerttadas e Manutengao dos
Passelos Publicos nos Bairros de Aracui, Arela Branca, Batro Duro, Buraqumho, Caixa
D'agua, Caji, Capelao, Centro. Distrito Quilombola. ipitanga, itmga, Jambeiro, Parque Sao
Paulo, Pitangueiras, Portao, Qulngoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Pralana e Vilas do
Atlantico neste municipio, conforme Planilhas, Termo de Referenda, EspecificagSes
Tecnicas e Projetos em C.D anexo em Edital Objeto do Aditamento. Prorrogagao de prazo
com termo imcial em 09/07/2020 e termo final em 31/12/2020. mantendo as denials
condigoes e pregos contratados, conforme dotagao orgamentarla supra e em atendimento
a solidtagao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. DotagSo: 0900.1320.33903900.42.

AVISO DE UCITACAO
PREGAO ELETRdNICO SRP N* 23/2020

A COPEL, torna publico a licitagio na Modalidade PE SRP N® 023/2020. Tipo.
Menor Prego global. Objeto: Contratagao de Servigos Tÿcnico-Contabeis, Prestados por
Proflsslonal (ais) com Formagio Superior em Ciendas Contabeis e Quallficagao Tecniea
Demonstrada. na Elaboragao e/ou Atualizagao de Calculos Judicials e Extrajudlcials, Emissao
de Pareceres Tecnicos. ApresentagSo de Quesitos em Perfdas Contibeis Judiclais, atuagSo
como Assistente Tecnico Pericial, nas Agoes em que o Munidpio de Lauro de Freitas figure
como parte ou Interessado, em qualquer fase processual. Conforme Termo de Referenda
e Planilha discriminativa no Edital. Periodo de Vigencia: 12 meses. Disputa dia: 30/09/2020
as lOhOOmin O Edital estara disponivel nos enderegos eletrdnicos: www.licitacoes-
e.com br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br informagftes: (71) 3288-8790

Lauro de freltas, 17 de Setembro de 2020.
MANOELA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO

Pregoeira

A Pregoeira e Equlpe de Apolo tornam publico o resultadu do julgamento

referente a Licitag.io; Modalidade Pregao Eletrdnico para Registro de Pregos n® 012/2020.
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR, PARA SUBSIDlAR AS AQ&IS DE CONTROLE E COM8ATE DO COVID 19
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SFCRFTARIA MUNICIPAl DF SAUDE DE LUIS EDUARDO
MAGALHAES/BA. Apos a analise documental e 0 julgamento das proposes, dedara
vencedoras do certame as empresas: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, msenta
no CNPJ sob n® 05.400.006/0001-70, com a Proposta para 0 Lote 01 no valor de RS
240 000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e para 0 Lote 08 no valor de R$ 33.750,00
(trinta c tr£s mil, setecentos e cinquenta reais); OLIVEIRA & SANT05 LTDA. Inscrita no CNPJ
sob n® 04.570.J13/0001 83, com a Proposta para o Lote 02 no valor de R$ 39 600,00
(trinta e nove mil e seiscentos reais), para o Lote 03 no valor de R$ 10.400.00 fdez mil e
quatrocentos reais). para o Lote 14 no valor de RS 44 000,00 (quarenta e quatro mil redis),
para 0 Lote 15 no vaioi de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e urn mil reals), para o
Lote 16 no valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais), para 0 Lote 19 no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais) e para o Lote 20 no valor de R$ 6.400,00 (sets mil e quatrocentos reals);
REALMEO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 17.263.792/0001 90. com a
Proposta para o Lote 04 no valor de RS 22.884.96 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta
e quatro reais e noventa e seis centavos); BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIREll, inscrita no CNPJ sob n® 15.229.287/0001 01. com a Proposta pars o
Lote 05 no valor de R$ 5.120,00 (cinco mil. cento e vinte reais), para o Lote 18 no valor
de R$ 7.605,00 (sete mil. seiscentos e cinco reais) e para 0 Lote 22 no valor de RS 807,30
(oitocentos e sete reais e trinta centavos), DOCTORMED EQUIPAMENTQS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 13 169 056/0001-16. com a Proposta para c
Lote 06 no valor de R$ 58 400.00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais); SILVA & SILVA
PRODUTOS FARMACCUTICOS LTDA. inscrita no CNPJ sob n« 84 551 191/0001-70, com a
Proposta para o Lote 07 no valor de R$ 33.000,00 (trinta e tres mil reais); 1.0
fARMACEUTICA LTDA. inscrita no CNPJ sob n® 15.772.566/0001-09, com a Proposta para o
Lote 09 no valor de RS 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reai$), MEDiSIL
COMERCIAL FARMACi:UTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTS LTDA, inscrita
CNPJ sob n» 96.827.563/0001-27, com a Proposta para o Lote 10 no valor de RS 50.000,00
(cinquenta mil reais), para o Lote 17 no valor de RS 30.000.00 (trinta mil reais) e para o
Lote 21 no valor de R$ 8.610.00 (oito mil. seiscentos e dez reais), TERRA SUL COMERCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 32.364.822/0001-48, com a Proposta
para o Lote 11 no valor de R$ 12 458,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais),
para o Lote 12 no valor de R$ 936,00 (ncvecentos e trinta e seis reais) e para 0 Lote 13
no valor de RS 93.500,00 (noventa e tres mil e quinhentos reais), CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 07.847.837/0001 10, com a Proposta para o
Lote 23 no valor de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais) e para o Lore 24
no valor de R4 6.650,00 (seis mil. seiscentos e cinquenta reais).

Luis Eduardo Magalhaes - BA. 15 de Setembro de 2020.
NISSARA SCHIEDER

Pregoeira

no

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO ELETR6NICO SRP N® 12/2020

0 Preteito, no uso de suas atribuigoes legais e de conlommlade corn a lei
Federal n® 8 666/93 e 10.520/02 « suas alteragoes posteriory, homologa 0 resultado no
julgamento da Lidlagao: Modalidade: Pregao Eletrdnico para Registro de Pregos n®
012/2020 Objeto: REGISTRO D£ PRLCOS PARA FUTURA AQUISKÿO DE MEDICAMENTOS l
MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUBSIDlAR AS AQOES DE CONTROLE E COMBATE DO COVlD-
19. ATCNDENOO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl OE SAUDE DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES/BA. Apos a unaiise documental e o tulgamento das proposias.
dedara vencedoras do certame as empresas FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
inscrita no CNPJ sob n® 05 400.006/0001-70, com a Proposta para 0 Lote 01 no valor de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e para 0 Lote 08 no valo' de R$ 33.750,00
(trinta e tr£s mil, setecentos e cinquenta reals); OLIVEIRA & SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob n® 04.570.113/0001-83, com a Proposta para 0 Lote 02 no valor de RS 39.600,00
(trinta e nove mil e seiscentos reals), para 0 Lote 03 no valor de R$ 10 400,00 (dez mil e
quatrocentos reais). para o Lote 14 no valor de RS 44.000.00 (quarenta e quatro mil reais),
para o Lote 15 no valor de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e urn mil reals), para o
Lote 16 no valor de RS 6 000,00 (seis mil reais), para 0 Lote 19 no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais) e para o Lote 20 no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reals);
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA. inscrita no CNPI sob n® 17.263.792/0001-90, com a
Proposta para 0 tote 04 no valor de R$ 22.884,96 (vinte e dois mil, ouocentos e oitenta
e quatro reais c- noventa e seis centavos), BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n® 15.229.287/0001-01. com a Proposta para o
Lote 05 no valor de R$ 5 120,00 (cinco mil, cento e vinte reais), para o Lote 18 no vaior
de R$ 7.605,00 (sete mil, seiscentos e emco reais) e para o Lote 22 no valor de R$ 807,30
(oitocentos e sete reals e trinta centavos); DOCTORMED EQUIPAMENTOS 6 PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 13.169.056/0001 16, com a Proposta para o
Lote 06 no valor de R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais); SILVA & SILVA
PRODUTOS FARMACfUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 84.551.191/0001-70, corn a
Proposta para o Lote 07 no valor de R$ 33.000,00 (trinta e tres mil reais), L0,

FARMACl-UTlCA LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 15.772.566/0001-09, com a Proposta para o
Lote 09 no valor de RS 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), MEDISIL
COMERCIAL FARMACf-UTICA. HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n® 96.827.563/0001-27, com a Proposta para o Lote 10 no valor de RS 50.000,00
(cinquenta mil reais), para o Lote 17 no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) e para o
Lote 21 no valor de RS 8.610,00 (oito mil, seiscentos e dez reals); TERRA SUL COMf-RCiO
DE MEDICAMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ sob n® 32 364.822/0001-48, corn a Proposta
para o Lote 11 no valor de R$ 12 468,00 (doze mil, auatrocentos e sessenta e oito reais).
para o Lote 12 no valor de RS 936,00 (novecentos e trint3 e seis teals) e para o Lote 13
no valor de RS 93 500,00 (noventa e tres mil e quinhentos reais); CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA, Inscrita no CNPJ sob n® 07,847.837/0001-10, com a Proposta para o
Lote 23 no valor de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinqut?nta reais) e para o Lote 24
no valor de R4 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

Luis Eduardo Magalhaes - BA, 15 de Setembro ce 2020.
OZIEL OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO OE UCITACAO
PREGAO PRESENCIAL N® 17/2020

f

RESULTADO DE HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 8/2020

A COPEL, torna publico 0 JULGAMENTO DA HABILIIACAO TECNICA E fONFABlL
da TP N® 008/2020. Tipo: Menor Prego Global, na forma de ExecugSo Indireta sob o Regime
dp ExecugSo Ernpreltada Prego Unitarlo. Objeto: Contratagao de Empresa Cspeciall2ada
para Realizagao aa Construgao de Contengdes de Encosras em Pedra Argamassada, Alvenoria
Estrutural, Solo Grampeado e Hidrosseinuadura nos Bairros de Aracui, Areia Branca, Barro
Duro, Buraqumho, Caixa D'Sgua, Caji, Capelao. Centro, Distrito Quilombnla, ipitanga, Itinga,
Jambeiro, Parque S3o Paulo, Pitangueiras, PortSo, Quingoma. Recreio Ipitanga, Vida Nova.
Vila Praiana e Vilas do Atlantico neste Munidpio. Conforme Termo de Referenda e Planilhas
em CD anexo no Edital. Apbs a analise da Quallficagao Tÿcnlca e QualificagSo Fcondmico
Financeira dos documentos contidos nos Envelopes N® 01 - Documentor de Hablllt3g3o, o
Tecnico Contabil da Secretaria Municipal de Administragao e a Equipe Ticmca da Secretaria
Municipal de Infraestrutura emitiram Pareceres Tecnicos conclusivos atraves dos quais juiga-
se HABILITADA a empresa PJ Construgoes e Terraplanagem Ltda. E INA8IUTADA a empresa
AMF Engenharla e Servigos Ltda. O inteiro teor do Parecer Tecnico e Parecer Contabil se
encontra a dlsposigao dos mterewados, exdusivamente via requisigao por telefone: (71)
3288 - 8792 ou via email copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensao do
atendimento presencial ao publico, conforme determmagao contida na Portaria SECAD N®
003 de 19 de margo de 2020 em conformldade com os Decretos j6 publicados.

Lauro de Freitas 16 de Setembro de 2020
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO
Presidente da ComissSo de LicitagSo

BAHIA, torna publico, para
conhecimento dos interessados. que realizara no dia 01/10/2020, as 09:00h, hora local, na sedu
da Prefeitura Municipal de Macajuha. situada na Praga Dr Castro Cincura, 225, Centrq,
Macajuba Bahia, Licitag3o Publica na Modalidade Preg3o Presencial n° 17/2020. que tem
como objeto a oquisigao de geneios allmenticios destinados ao Kit de Alimeutagao Cscolar dos
alunos das Escolas e Creches do Municfpio, por conla da pandemia, durante o perfodo de
outubro a dezembro do corrente ano, amda de acordo aos anexos que integram o Edital. os
interessados poderSo ler c Edital pa integra, sedp da Preteituta Municipal do Macaiuba, no
enderego ar.ima descrito. Informagfies pelo tel: (74) 3259-2126

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

Macajuba, 17 de setembro de 2020
E LAI DO FRANCISCO DOS SANTOS
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