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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PR0CES50 N520102/2019 FOLHAN?FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO

A CGM,

Retorne os autos para nova anaiise da Controladoria Geral do Municlpio/CGM.

Lauro de Freitas, 19 de novembro de 201JL

Atencissamente,

Am©i _ L. M. Pereira
fesjojÿtjjVjantjcatas/SHfi-
lPMLF/fcEMED
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

RELATORION° 526/2019

UNIDADE REqUISITANTE
SEMED

PROC. ADM. N°
ASSUNTO

Conversao de Ata em contrato 20102/2019

R$ 120.000,00Valor solicitado:
Lei 8666/93 e outrosFundamentaqao

Celebra<;ao de contrato administrativo com a empresa CIDE - CAPACITAÿAO,

INSERÿAO DE DESENV0LVIMENT0, decorrente do PregSo Presencial para registro de

Preÿos n°21/2018, consignado no processo administrativo n° 09344/2018, pelo prazo de

12 (doze) meses a ser executado no limite da taxa operacional contratado por meio da

ata de Registro de preÿos n° 001/2019. ____ _

Objeto:

ITENS DE VERIFICA<ÿAO

Trata-se de solicita<;ao de celebra<;ao de contrato com administrativo decorrente da Ata de

Registro e Pre<ÿos n° 001/2019, Preg§o Presencial n° 21/2018, cujo 4 a contrata<;ao de empresa para

administrate do Programa de concessao de vagas de estagio remuneradas a estudantes

regularmente matriculados, remunerados por esta Prefeitura.

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

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS NA FASE INTERNA

1. Aceite da empresa (fi. 05);

2. SDC(fl. 06);

3. Justificative (fls. 09/14);

4. Cdpia de Edital (fls.13/53);

5. Ata de registro de preÿo com publica<;ao (fls. 54/66);

6. Cotacoes (fls. 67/77);

7. Ata com estatuto social (fls. 79/91);

8. Certidoes (94/9104; 130/134);

9. Declaratjao de fiscal e contratos (fls.105/106);

10. Despacho CGM (fl.113/114);

11. Controle de saldo (fls. 117108);

12. Lista de estagiarios (fls. 119/129);

13. PAC

DA ANALISE

Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os
aspectos estritamente formais do pedido, atinentes h instruqao processual, e possui
carater meramente opinativo.

Retornam os autos apos promo<;ao e diligencia cumprida com a juntada com o documento
defls. 115/116.

No que tange k dota<;ao orijamentaria foi informada a dota<;ao das demais Secretarias.
Verifica-se que a Ata,objeto da solicitaÿao, tern vigencia at4 22 de janeir/

quefoipublicadaem22dejaneirode20i9.jf\ . /~\l
2020, uma vez

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

less 3° Andar



___
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Comparando a solicita<;ao de despesa (fl. 06) com a Ata de registro (fl. 61) com o saldo (fl.

116) constata-se que:

a) Na solicita<;ao de contrataqao a Secretaria adotouplanilha diferente daquela registrada

em Ata, tendo observado apenas a planilha de taxa de Administrate constante no

termo de referenda (fl. 36);

b) Do quantitative total de 300 estagterios ja foram contratados 409, sendo o saldo de 91

estagicirios;

c) A contratato solicitada restaura 0 quantitative total da Ata, haja vista que a taxa

administrava total registrada na Ata foi de R$ 120.000,00;

d) Pelo saldo atual a taxa administrativa de para 91estudantes corresponde a R$1.820,00,

multiplicados pelos tres meses restantes, logo apenas o valor total de R$ 5.460,00.

De posse dessas informa<;6es conclui-se que o quantitative de estagicirios registrados, e

consequentemente a taxa deadministrate ji foramutilizados, restando apenas 81,80%do original,

portanto quase exauridos.

Sendo assim, considerando que Ata estci vigente, que foram juntadas: pesquisa de pre<;o,

cota<;6es e certidoes validas, esgotou-se a anSlise da instruto formal do processo, devendo os

autos ser encaminhados a Procuradoria Ceral do Municipio para que se manifeste quanto a

legalidade e viabilidade de restaurar quantitativo ja exaurido da Ata de Registro de Preqo na

conversao em contrato.

DA CONCLUSAO

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

pedido autuado processualmente sob o n° 20.102/2019, conclui-se que 0 pedido encontra-se APTO

PARA A ANALISE JURIDICA, sobretudo no que diz respeito ao restabelecimento de quantitativo ja

exaurido em Ata de Registro de Preÿo, quando na formalizaÿao de contrato.

MargaretÿLuccna da Sijva
Pnxediroemai

a GeraÿPMlf
Matricula 66586

/
QMtfolarf

Em 03 de dezembro de 2019

W
MagdajSSriÿde'Araujo
Assessora Especial
Controladoria Geral do Municipio

Ciente.

Proceda-se 0 golicitado.

Lauro de/rei rBA, 03 de dezembro de 2019.

Apio Vini*gr£ l4ascimento
Controlador qeral do Municipio
Prefeitura Municipal 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



https: /consulta-crf.caixa.gov.bÿconsultacrf'pages/consultaErripr...Consulta Regularidade do Empregador

ImpinirVoltar

CAIXA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS -CRF

Inscrigao: 03.935.660/0001-52
Razao

Social:
Endereco- AV SANTOS DUMONT ESTRADA DO COCO 1504 1 ANDAR SL 2 /

IT1NGA / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

CIDE ESTAGIOS

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:27/12/2019 a 25/01/2020

Certificagao Numero: 2019122701573517899260

Informagao obtida em 10/01/2020 12:53:16

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

10/01 202CH?:53 ,I of I



Duvidas mais Frequentes Inicto | V - 1 1

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses conforme Manual de

Orienta?6es Regularidade do Empregador.

Inscrigao: 03.935.660/0001-52
Razao social: CIDE ESTAGIOS

Data de
Emissao/Leitura

Nurnero do CRFData de Validade

2019122701573517899260

2019120800535867952667

2019111902224830909343

2019103101214358802074

2019101201401013664440

2019092300505760521529

2019090401351861952422

2019081601263947188653

2019072800382520784482

2019070901230888640702

2019062001303564376830

2019060101303561672410

27/12/2019 a 25/01/2020

08/12/2019 a 06/01/2020

19/11/2019 a 18/12/2019

31/10/2019 a 29/11/2019

27/12/2019

012/2019
19/11/2019

31/10/2019

12/10/2019

23/09/2019

12/10/2019 a 10/11/2019

23/09/2019 a 22/10/2019

04/09/2019 a 03/10/2019

16/08/2019 a 14/09/2019

28/07/2019 a 26/08/2019

09/07/2019 a 07/08/2019

20/06/2019 a 19/07/2019

01/06/2019 a 30/06/2019

04/09/2019

16/08/2019

28/07/2019

09/07/2019

20/06/2019

01/06/2019

201905130029561902152013/05/2019 a 11/06/2019

24/04/2019 a 23/05/2019

05/04/2019 a 04/05/2019

13/05/2019

2019042401030413642190

#W
/04/2019

704/2019 2019040501484673500231

17/03/2019 17/03/2019 a 15/04/2019 2019031700354002817066

26/02/2019

07/02/2019

13/01/2019

25/12/2018

06/12/2018

17/11/2018

29/10/2018

10/10/2018

21/09/2018

26/02/2019 a 27/03/2019 2019022601572335138604

07/02/2019 a 08/03/2019 2019020717145865613140

13/01/2019 a 11/02/2019

25/12/2018 a 23/01/2019

06/12/2018 a 04/01/2019

17/11/2018 a 16/12/2018

29/10/2018 a 27/11/2018

10/10/2018 a 08/11/2018

21/09/2018 a 20/10/2018

02/09/2018 a 01/10/2018

14/08/2018 a 12/09/2018

26/07/2018 a 24/08/2018

07/07/2018 a 05/08/2018

18/06/2018 a 17/07/2018

2019011301032357507460

2018122501463608816831

2018120601541297021224

2018111702541985932580

2018102903370434939575

2018101002151634462292

2018092102205146645492

2018090201111548988808

2018081411364668522829

2018072612282927266659

2018070711440958264305

2018061810430497049226

02/09/2018

14/08/2018

26/07/2018

07/07/2018

18/06/2018 15&



Niimero do CRFData de Validade
Emissao/Leitura

2018053012011414068060

2018051112312423790720

2018042212352983758361

30/05/2018 a 28/06/201830/05/2018

11/05/2018 a 09/06/2018

22/04/2018 a 21/05/2018

03/04/2018 a 02/05/2018

15/03/2018 a 13/04/2018

11/05/2018

22/04/2018

201804031154170870064103/04/2018

15/03/2018 2018031513110836703507

2018031512325952745143

2018022412554614169481

2018020607145688710232

15/03/2018 a 13/04/2018

24/02/2018 a 25/03/2018

15/03/2018

24/02/2018

05/02/2018 a 06/03/2018

17/01/2018 a 15/02/2018

05/02/2018

17/01/2018 2018011718310734239104

Resultado da consulta em 10/01/2020 12:53:23

nut*- ii Ui



*0* Emissao: 10/01/2020 12:47GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N° 20200143787

RAZAO SOCIAL

( IDE CAPACITACAO, INSEKC AO K DESI.N\ OLVIMENTO

INSCRICAO ESTADUAL CNPJ

H3.935.660/0mil-52

Fica certificado que n3o constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistSncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competfencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente,

Emitida em 10/01/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emiss§o.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagSo conjunta do cartao original de inscricao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda

Pagina I de I RelCertidaoNegaliva rpt
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Emissao: 10/01/2020 12:50

,0*j GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA l)A FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20200143787

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte

RAZAO SOCIAL

(IDE CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

03.935.660/0001-52

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA.

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 10/01/2020 VALIDA ATE 10/03/2020

I’agina I de 1 RelCenidaoAulcnticidadc.rpt
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Certidao Negativa de Debitos10/01/2020

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secrelaria Municipal da Fazenda

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

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscripao Municipal: 248.269/003-59
CNPJ: 03.935.660/0001-52

Contribuinte:

Enderepo:

CIDE- CAPACITACAO. INSERCAO E DESENVOLV1MENTO

Rua Doutor Jose Pcroba, N" 325

EDIF ELITE COMERCIAL I ANDAR SALAS 101 A 106

STIEP

41.770-235

Certifico que a inscripao acima esta em situapao regular, ate a presente data.
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisqucr dividas que viercin a ser

apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Etnissao autorizada as 13:01:23 horasdodia 10/01/2020.
Valida ate dia 09/04/2020.

C6digo de controle da certidao: 7768.83D2.CAD0.3B31.8622.8758.FC05.E1C8

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderepo
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br. e sua autentieidade pode ser confirmada utilizando
o codigo de controle acima.

&https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp



Secretaria da Fazenda - Prefeilura Municipal de Salvador10/01/2020

DDSEFAZ
•Kip*.

Pesquisa personatizada

SUGESTOES E DENUNOASLEGISLACAO FALE CONOSCOSERVICESA SECRETARIA1NICIO

» Servi<;os / Certidoes / Validaqao Certidao do Mobiliario

Validagao de CertidSo do Cadastro:

RosullAdo de Validsc Ao ( Bitabelecirnento )

CertidSo Negativa de Deblto emltlda em 10/01/2020

Inscriqao : 248269/003-59

Nome/Razao Social: CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOI.VIMENTO

CNPJ/CPF: 3935660/0001-52

Codlgo de Controle da CertldSo: 776883D2CAD03B3186778758FC05E1C8

ivefatura d* Salvador
CnPfrpÿcÿ‘a Ckrai rJo Municipjc-
Obtriara Municipal <je Salvador

de Conus oo> Mun»cip'Os te Banre
D'aric Oÿoai dc Mumripia
Tribunal de Conrÿs ao Estado di Banva
SEF/»2Estarfa
Portal de Arsssn a Infamiaiÿo acs Munictptos Brasileir jv

Tnbvÿal de Contes da l*ni8f>
_ ' G i(j <Je RfccolWrneflfco >'o ServldOr

OHA£ Rscn:
P.eoefta Federal
Combos
A$8&t

ASAM
SINDfrtM

S»ga-no5 nos < ?*J*rs :»ais

f

P- <3C Ce¬ ilI

N'lWL r -* * iWt“ÿ'0;

www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Certidoes/ValidaCtdMob7lengths9
1/1



Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20102/2019

ORGAO REQUERENTE: SEMED

Foi apresentado informagao aos autos processuais, objetivando o

andamento do feito requer o seguinte:

1 - anexar declaragao da SECAD e da SEMED informando qual

quantitative de estagiarios necessarios ao auxilio na execugao dos servigos publicos

no ano de 2020.

Ap6s apresentagao retorne-se os autos, pleiteia maior brevidade possivel

na realizagSo de tal ato.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS - BA, 10 de :embro de 2019.

X

DIVHEI

SUE

IÿKJE TAMÿnjRA SILVA

IPROCURADOR GERAL

PiginaIdc I



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÿAO

PREFEITURA

LAURODE
FREITAS

Lauro de Freitas, Segunda-Feira, 13 de Janeiro de 2020

DECLARACAO

PregSo Presencial n" 021/2018

Processo Administrativo: 09344/2019

Declare a necessidade do quantitative de estagios licitados no pregao, sendo 58

de nivel medio e 442 de nivel superior, que ser§o distribuidos pelo conjunto de

secretarias municipais.

O fluxo do preenchimento das vagas pelas secretarias serao defmidos a partir da

solicitafao de liberav'ao oÿamentaria da Secretaria da Fazenda.

Vw Carvalho

Secretaria de EducagSo

Rita de Cassia Bittencourt Evangelista

Secretaria de Adlqrnistraÿao. em exercicio



Procuradoria Geral do Munidpio
LAURODE
FREITAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20102/2019

ORGAO: SECAD

ASSUNTO: CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

PARECER JURiDICO

A PEDIDO DA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL FACE A

NESCESSIDADE DA CONTINUAQAO DOS SERVIQOS E

A OCORRENCIA DE CONDIQOES MAIS VANTAJOSAS

PARA ADMINISTRAQAO, SOLICITA PARECER SOB A

CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQO N°.

001/2019 EM CONTRATO.

I- RELATORIO.

Trata-se o presente feito de pedido de conversao de ata de registro de

prego em contrato, o objeto refere-se a pregao presencial de n° 001/2019, contrato

com empresa para administrar o programa de concessao de vagas de estagio

remunerados de estudantes regularmente matriculados, efetuando a gestao da

relagao dos alunos a serem contratados.

Aduz em sua justificativa que o objeto do referido ajuste se constitui em

servigos de prestagao contmuada atraindo a incidencia do inciso II do art. 57 da

Lei federal n° 8.666/1993, pois todas as Secretarias municipais e demais drgaos,

necessitam dos servigos a serem prestados, acrescenta informagoes acerca da

necessidade de conversao sobre o quantitative total registrado, em razao da

natureza continua da utilizag§o do quantitative de quadro de estagiarios que

prestam servigos a diversas unidades do Poder Executivo.

Solicita a formalizag§o de contrato administrative do saldo fisico inicial

da respectiva ata, considerando que a mesma trata-se de urn documento que

formaliza mero acordo de vontade entre as partes, estabelecendo direitos e

obrigagoes reciprocos e as condigoes das prestagoes que serao executadas no

futuro.

Pagina 1 de 14



Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

O processo esta instruido com os sequintes documentos: a)

Pedido de Realizacao de Despesa e Contratacao: b) Justificativa na forma do

art. 57 inc. II da Lei federal n° 8.666, de 21/06/1993: c) copia da ata de reqistro;

d) documentos probatorios do fornecimento durante a viqencia da ata de

reqistro; e) relatorio dos fornecimentos realizados; f) aceite do prestador de

servico da manutencao das mesmas condigoes aiustadas na licitacao, pelo

periodo de um ano contratual, documentos fiscais do prestador de servico; g)

e controle pela viabilidade dadeclaragao da comissao de gestao

contratacao; h) dotacao orgamentaria para o contrato,

£ o que me cumpre relatar, emitindo opinativo a seguir.

II - FUNDAMENTACAO.

Para aclaramento da base normativa do SRP, importa trazer a baila as

principals normas da Lei n° 8.666/93 e do Decreto Regulamentador n°. 7.892,

DE 23 DE JANEIRO DE 2013. que regulamenta o sistema de registro de

pregos, dispoe em seu art. 12, §1a, sob a impossibilidade de prorrogagao da

vigencia da ata de registros, vejamos:

“Lei n° 8666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao:

I - atender ao principio da padroniza?3o, que imponha compatibilidade de

especificaqoes tecnicas e de desempenho, observadas, quando for o

caso, as condiqoes de manutenqao, assistencia tecnica e garantia

oferecidas;

II - ser processadas atraves de sistema de registro de pregos;

(...)

§1°0 registro de preqos serÿ precedido de ampla pesquisa de

mercado.

(...)

Pagina 2 de 14



# Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

§ 3° O sistema de registro de pregos sera regulamentado por

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as

seguintes condigoes:

I - selegao feita mediante concorrencia;

II - estipulagao previa do sistema de controle e atualizagao dos pregos

registrados;

III - validade do registro nao superior a um ano.

§ 4° A existencia de precos registrados nao obriqa a Administracao a

firmar as contratacoes aue deles poderao advir. ficando-lhe facultada a

utilizacao de outros meios, respeitada a leqislacao relativa as

licitacoes, sendo assequrado ao beneficiario do registro preferencia

em igualdade de condicoes.

Regulamentagao:

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de pregos nao sera

superior a doze meses, incluidas eventuais prorrogagoes, conforme

0 inciso III do § 3g do art. 15 da Lei 8.666, de 1993.

§ 19 £ vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de

registro de pregos, inclusive o acrescimo de que trata o 3 Is do art. 65 da

LeinS8.666.de 1993.

§ 22 A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de

Pregos sera definida nos instrumentos convocatorios, observado o

disposto no art. 57 da Lei n9 8.666. de 1993.

§ 3s Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos

poderao ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei ng 8.666. de

1993.

§ 45 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos devera

ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pregos."

Denota-se aos autos que a ata de registro de prego encontra-se valida,

eis que sua assinatura 14 de Janeiro de 2019, assim possibilitando sua analise para

P4gina3 dc 14



Procuradoria Geral do Municipio
•Jiir

fins de conversao, haja vista ser pacifico o entendimento que apos a finalizagao do

prazo de vigencia da ata, e impossivel converte-la em contrato.

Ressalto ainda que ao caso concrete, existe declaracao da empresa

fornecedora acerca da manutencao das mesmas condicoes estabelecidas no

reqistro de preco para a conversao em contrato. demonstrando assim uma

vantaqem para Gestao Publica, haia vista que os insumos do fornecimento

nao serao repassados para a contratante.

0 Tribunal de Contas da Uniao alertado para uma aparente contradigao

entre o art. 4°, § 2° do Decreto n.° 3.931/2001 e o art. 15, § 3°, inciso III, da Lei

8.666/1993:

“9.3. dar ciencia deste acordao, bem como do voto e relatorio que o

fundamentam, a Casa Civil da Presidencia da Republica, para a adog3o

das medidas cablveis, ante a contradigao existente entre o disposto no

art. 4°, § 2°, do Decreto n° 3.931/2001 e no art. 15, § 3°, inciso III, da Lei

n° 8.666/93.”

Em sequencia, a Advocacia-Geral da Uniao, espancando quaisquer

duvidas sobre a contenda, exarou a Orientag§o Normativa AGU n°

19/2009131, estabelecendo que o prazo de validade da ata de registro de

pregos e de, no maximo, 1 (urn) ano, somente sendo admitida qualquer

prorrogagao dentro do citado limite.

Restando esclarecido o prazo de validade da ata, resta saber o

limite do prazo de vigencia dos contratos dela decorrentes. Ora, o

Decreto n° 3.931/01, por meio de seu art. 4°, §1°, estabeleceu que os

contratos decorrentes do SRP terao sua vigencia conforme as

disposigoes contidas nos instrumentos convocatorios e

respectivos contratos, obedecendo-se ao disposto no art. 57 da Lei

n° 8.666/93.

Via de consequencia. contratos de prestacao de servico

continuado, por exemplo, podem ter a sua duracao prorroqada por iquais e
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sucessivos periodos com vistas a obtencao de precos e condigoes mais

vantaiosas para a administracao. limitada a sessenta meses.

Corroborando o entendimento firmado, confiram-se os dizeres do

eminente jurista Jacoby Fernandes e Sidney Bittencourt, respectivamente:

"Pode ocorrer que o objeto do SRP seja, por exemplo, conversagao e

limpeza, vigilancia, manutengao de rede, etc - servigos notoriamente

continuos, com pregos registrados por um ano. No curso desse lapso

temporal, pretendendo a Administrate firmar contrato, devera faze-lo

com observancia das regras do art. 11 do Decreto n° 3.931/01 e art.

57 inc. II, da Lei n° 8.666/93, firmando o contrato e, dai em diante,

admitindo-se a prorrogagao ate o prazo maximo de 60 meses.”

Ao tratar das atas de registro de pregos, o Professor Jorge Ulisses

Jacoby Fernandes ensina:

“Nos termos do Decreto, a ata e um documento vinculativo, obrigacional,

com caracteristicas de compromisso para futura contratagao. [...] £

assim, uma manifestagao de vontade vaiida, embora encontre nitidos

contornos de pre-contrato de adesao. As partes assumem a obrigagao

definindo nela os termos mais relevantes, como o prego, prazo,

quantidade, qualidade, visando assinar contrato ou instrumento

equivalents, no futuro. (grifo nosso)’’

Isso posto, insta concluir, em consonancia com a doutrina citada, que,

embora nSo se confunda com o contrato, a ata de registro de pregos e um

instrumento vinculativo que cria obrigagoes mutuas para as partes envolvidas, em

especial com relagao aos quantitativos, precos e prazos de validade, que

devem ser observadas no momento da formalizacao do contrato

propriamente dito,
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A necessidade de continuidade do fornecimento foram constatadas

com a demonstracao de que a municipalidade utilizou os quantitativos

existentes no registro atraves dos empenhos realizados.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a vigencia dos contratos firmados

pelo sistema de registro de pregos (SRP) segue as regras estabelecidas no art. 57

da Lei n. 8.666/93, nao estando vinculada & vigencia da ata, conforme ensina o

Professor Paulo Rui Barbosa:

“As contratagdes decorrentes de uma ata de Registro de Pregos

somente serao validas se realizadas dentro do prazo de vigencia

desta. Todavia a execugao desses contratos podera se estender alem

do prazo de vigencia daquela Ata e, por sua vez obedecerao a todo

disciplinamento previsto em lei para a execugao contratual, inclusive

quanto a prorrogagao dos mesmos.2 (grifo nosso)”

£ importante que n§o se confunda a Ata de Registro de Pregos com os

contratos dela decorrentes, sendo estes tambem submetidos ao regramento da Lei

8.666/93.

A ata e precedente ao contrato. Ali£s, de uma Ata de Registro de pregos,

poderao materializar-se quantos contratos forem necessarios (termo contratual ou

documento equivalente), observados, obviamente, os quantitativos maximos

estimados.

O edital de licitagao origin£rio, evidencia que a nota de empenho

substituira o contrato, passando a partir da requisig§o ter efeito contratual em razao
da necessidade do item solicitado.

Assim, o prazo de validade da ata de registro de pregos nao pode ser

confundido com o prazo do contrato administrativo dela decorrente.
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O contrato apenas tera validade se for devidamente formalizado e

assinado ate, no maximo, o ultimo dia de vigencia da ata. Expirada a Ata, nao

mais poderao ser firmados contratos tendo-a por base (ou seja, ata vencida

nao pode gerar contrato).

Outra questao importante, em vista da nao obrigatoriedade de

contratagao e desnecessidade de dotag§o orgamentaria, a Ata de registro de

pregos, nSo precisara coincidir com o exercicio financeiro.

Entretanto, o contrato administrative decorrente, como regra geral,

possui prazo de vigencia conforme o respectivo credito orgament£rio (art. 57, Lei

8.666/93, “caput”).

Os contratos administrativos cuio obieto consistir em prestacao de

servicos, sequirao esta regra geral. Entretanto. os incisos do art. 57 da Lei

8.666 trazem excegoes a regra geral:

"Art. 57. A duragSo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a

vigencia dos respectivos creditos orgament£rios, exceto quanto aos

relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se

houver interesse da Administragao e desde que isso tenha sido previsto

no ato convocatorio;

II - a prestagao de servigos a serem executados de forma continua,

que poderao ter a sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos

periodos com vistas a obtengao de pregos e condigoes mais

vantajosas para a administragao, limitada a sessenta meses;

(Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

III - (Vetado). (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
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IV - ao aluguel de equipamentos e a utilizagao de programas de

informbtica, podendo a duragao estender-se pelo prazo de ate 48

(quarenta e oito) meses apos o imcio da vigencia do contrato.

V - as hipoteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24,

cujos contratos poderao ter vigbncia por ate 120 (cento e vinte) meses,

caso haja interesse da administragao. (Incluido pela Lei n° 12.349, de

2010)

Assim, por exemplo, um contrato para servigos continuos, mesmo que

decorrente da Ata de Registro de Pregos, constante do rol das excegoes a regra

geral de vigbncia dos contratos administrativos (art. 57, inc. II, Lei 8.666/93), nao

necessitando seguir a regra geral da vigencia consoante o respectivo credito

orgamentario, evidentemente analisando a necessidade e possibilidade de

renovagao contratual caso a caso.

Com relacao a conversao o art. 15. do decreto requlamentador e

claro ao evidenciar que a formalizacao do contrato devera ser realizada

mediante emissao de instrumento contratual. nos moldes do art. 62. da lei de

licitacoes, veiamos:

Art. 15. A contratacao com os fornecedores registrados sera

formalizada pelo orqao interessado por intermedio de instrumento

contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizacao

de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 62 da Lei n9

8.666, de 1993.

Lei 8.666/93:

Art. 62. O instrumento de contrato b obrigatbrio nos casos de
concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitagao, e facultativo nos demais em que a
Administracao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis,
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tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa. autorizacao
de compra ou ordem de execucao de servico.

§ is A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato

convocatorio da licitagao.

aplica-6e, no que oouber, o disposto no art. 56 desta lei

§ 2e Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizagdo
de compra", "ordem de execugao de servigo" ou outros instrumentos
hdbeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei._
(Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994)

§ 35 Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais
normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locagao em que o
Poder Publico seja locatario, e aos demais cujo conteudo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;

II - aos contratos em que a Administragao for parte como usuaria de
servigo publico.

§4e E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substituigao
prevista neste artigo, a criterio da Administragao e independentemente
de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais nao resultem obrigagoes futuras, inclusive
assistencia tecnica.

Por ultimo, e pertinente evidenciar que o Tribunal de Contas da Uniao -

TCU j£ se manifestou quanto a distingao existente entre a ARP e o proprio

instrumento contratual, conforme excerto apresentado a seguir:

“Acordao 3273/2010 - Segunda Camara

9.2. determinar £ Secretaria de Estado da Educagao Cultura e Desporto

- SECD do Estado de Roraima que, quando da utilizagao de recursos

federais:

[.]
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9.2.2. evite que as atas de registro de prego e os contratos, assim como

seus aditivos, sejam formalizados em um mesmo terrno ou instrumento,

vez que tern natureza e finalidades distintas;

[VOTO]

6.Neste documento, no mesmo tempo em que sao estabelecidas

condigoes caracteristicas de uma ata de registro de pregos, tais como a

vigencia do registro de pregos e os prazos e condigoes para contratagao

(da Clausula Primeira a Clausula Sexta e da Clausula D6cima Segunda

ci Clausula Decima Quarta), sao fixadas condigoes, direitos, obrigagoes

e regras proprias de um terrno contratual, tais como o valor do contrato,

penalidades a que se sujeita a contratada e as obrigagoes das partes

contratantes. Diga-se de passagem, as partes sao tratadas como

"contratante" e "contratada" nas disposigoes tipicas de um contrato,

quais sejam aquelas constantes da Clausula Setima ate a Clausula

Decima Primeira.

[...]

8.0corre que o Decreto 3.931/2001, que regulamenta o registro de

pregos previsto na Lei 8.666/93, em diversos dispositivos, deixa claro

que a ata de registro de pregos e um documento que deve ser firmado

previamente ao contrato. [...]

9.Ao estabelecer que a ata de registro de pregos e, essencialmente,

um compromisso para futura contratagao, o Decreto claramente

distingue os instrumentos concernentes a ata e ao contrato, alem

de dispor que a assinatura da ata deve anteceder a celebragao dos

contratos dela decorrentes.

lO.Saliento que a ata de registro de pregos tern natureza diversa da

do contrato, sendo inapropriada, tambem por isso, sua celebragao

em um mesmo terrno ou instrumento. Como vimos, a ata firma

compromissos para futura contratagao, ou seja, caso venha a ser

concretizado o contrato, ha que se obedecer as condigoes

previstas na ata.

11.Alem do que, a ata de registro de pregos impoe compromissos,

basicamente, ao fornecedor (e nao a Administragao Publica),
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sobretudo em relagao aos pregos e as condigoes de entrega. Ja o

contrato estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto

ao contratante, numa relagao de bilateralidade e comutatividade

tipicas do instituto. grifou-se"

No Manual sobre Sistema de Registro de Pregos, a Controladoria-Geral

da Uniao igualmente abordou o tema, concluindo que:

“(...) o Planejamento do SRP devera ser feito para um periodo mÿximo

de um ano, pois o prazo maximo de vigencia da Ata de Registro de

Pregos tambem sera esse. No entanto, sera admitida a prorrogagao

daqueles contratos assinados decorrentes dessa Ata, de acordo

com as regras previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, desde que

esse contrato inicial (e nao a prorrogagao) tenha sido assinado

durante a vigencia da Ata. Em outras palavras, isso significa que um

contrato decorrente de uma Ata de SRP, a partir de sua assinatura,

passa a se vincular as regras do art. 57 da Lei n° 8.666/93."

Nestes termos 6 o entendimento do TCU, acerca da possibilidade de

contratagao de servigos ou fornecimento continuos, atraves de certame realizado

pela modalidade de registro de prego, vejamos:

2. E licita a utilizacao do sistema de registro de precos para

contratacao de servicos continuos. desde que confiqurada uma das
hipoteses delineadas nos incisos I a IV do art. 2° do Decreto
3.931/2001
Pedido de reexame interposto pelo Instituto Chico Mendes de
Conservag§o da Biodiversidade - ICMBio impugnou dispositivo contido
no Acord§o 2.312/2009-P, parcialmente alterado pelo Acordao
2.775/2010-P, ambos do Plenario, proferidos nos autos de denuncia que
versou sobre possiveis irregularidades na condugao de licitagao para
formagao de registro de pregos visando a contratagao de empresa
prestadora de servicos de apoio as atividades operacionais, de forma
continua. Por meio desse recurso, o citado Instituto pediu a reforma de
determinagao que o impedia de utilizar o sistema de registro de pregos -
SRP “para contratagao de servigos continuos essenciais ao
funcionamento do drgao”. O recorrente, em suas razoes, acentuou a
ampliacao da competitividade e da publicidade conferidas pelo
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sistema de reqistro de precos. especialmente quando realizado por

meio do preqao eletronico, alem da celeridade e economicidade dos
procedimentos licitatorios. A unidade tecnica pugnou pela negativa de
provimento ao recurso, por considerar que a terceirizagao de mao de
obra, objeto da ata de registro de pregos, nao se ajusta as disposigoes
legais que normatizam o SRP. A relatora ao dissentir desse
entendimento, ponderou que “o sistema de registro de pregos, antes
restrito a compras, pode ser utilizado na contratagao de prestagao de
servigos". Reconheceu que os quantitativos dos servigos de natureza

continuada devem ser mensurados com antecedencia, o que impediria o
enquadramento de casos dessa natureza £ hipotese prevista no inciso
IV do art. 2° do Decreto 3.931/2001. A utilizagao desse sistema, contudo,

pode ser justificada pelas outras hipoteses que ensejam a adogÿo do
sistema de registro de pregos, explicitadas nos incisos I, II e III desse
mesmo artigo. E acrescentou: “Vislumbro a importance da utilizagao do
SRP nos casos enquadrados no inciso III, por exemplo, onde a partir de
uma cooperagao mutua entre drgaos/entidades diferentes, incluindo ai
urn planejamento consistente de suas necessidades, a formagao de uma
ata de registro de pregos poderia resultar em beneflcios importantes.
Tambem nos casos de contratagao de servigos frequentemente
demandados, mas que nao sejam necessarios ininterruptamente, a ata
poderia ser uma solugao eficaz e que coaduna com a eficiencia e a
economicidade almejadas na aplicagao de recursos publicos"
Ressaltou, porem, a necessidade de impedir ilimitadas adesoes a uma
mesma ata de registro de pregos, por ofensa aos principios da
competigao, da igualdade de condigoes entre os licitantes e da busca da
maior vantagem para a AdministragSo Pubiica. 0 Tribunal, entao, ao
endossar a proposta de encaminhamento da relatora, decidiu conhecer
do pedido de reexame e conceder provimento parcial a esse recurso, a
fim de reformar o subitem da decis3o atacada, o qual passou a assumir
a seguinte redagao: “1.5.1.1 quando da utilizagao do SRP, inclusive para
contratagao de servigos continuos, fixe, no instrumento convocatorio, os
quantitativos mdximos a serem contratados e controle, enquanto orgao
gerenciador da ata a ser formada, as adesoes posteriores, para que
esses limites nao sejam superados". Acordao n°. 1737/2012-Plenario,
TC-016.762/2009-6, rel. Min. Ana Arraes, 4.7.2011.

A configuragao de atividades continuadas pode ser extraida do site:

http://www.comprasnet.qov.br/leqislacao/in/in18 97.htm. onde a Servigos

continuos, conforme conceituava a Instrucao Normativa MARE n°. 18/97 eram

aqueles servicos auxiliares, necessarios a Administracao para o desempenho

de suas atribuicoes, cuia interrupcao possa comprometer a continuidade de

suas atividades e cuia contratacao deve se estender por mais de um ano:

"MINISTfrRIO DO ORQAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAgAO E DO PATRIM6NIO

GESTAOE
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O MINISTRO DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO FEDERAL E

REFORMA DO ESTADO, no uso de suas tribuigoes e considerando o

disposto no Decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997, RESOLVE:

Expedir a presente Instrugdo Normativa (IN), visando disciplinar a
contratagao de servigos a serem executados de forma indireta e
continua, celebrados por drgaos ou entidades integrantes do Sistema de

Servigos Gerais - SISG.

1. DAS DEFINIQOES

1.1. Para os efeitos desta IN sdo adotadas as seguintes definigoes:

SERVIQOS CONTINUADOS sao aqueles servigos auxiliares,
necessarios a Administragdo para o desempenho de suas atribuigdes,
cuja interrupgao possa comprometer a continuidade de suas atividades e
cuja contratagao deva estender-se por mais de um exerclcio financeiro.

A novel Instrugao Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, do Ministerio

do Planejamento, Orgamento e Gestdo, em seu art. 6° estabelece que os servigos

continuados sao aqueles que apoiam a realizagao das atividades essenciais ao

cumprimento da missao institucional do orgao ou entidade, conforme dispoe o

Decreto n° 2.271/97. Esse ultimo conceito impoe um carater de subsidiario aos

servigos terceirizados.

A respeito, conforme preceitua Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “a

expressdo servigos continuos ndo traria maiores complicagoes, nao fossem os

maus interpretes que pretendessem atribuir-lhe sinonimia a servigos essenciais.

Felizmente, prevaleceu o entendimento coerente com o preciso sentido do termo,

ou seja, aplicam-se as prescrigdes do art. 57, inc. II, da Lei n°. 8.666/93, referido

aos servigos cuja execugao se protrai no tempo".

As notas de empenho demonstram a continuidade do fornecimento de

produtos bem como o pleito de conversao foi realizado anterior ao prazo de

vigencia da ata, coadunando nos pressupostos de contratagao da empresa.
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Por esse motivo, na pratica, prevalecerao os instrumentos habeis,

implicando a redugao de custos de publicagao dos ajustes. Sera, porem,

necessaria a publicagao, na dicgao do paragrafo unico do art. 61 se for

necessario o contrato, entendo ainda pela necessidade de confecgao e

publicagao do instrumento contratual.

Caso seja formalizada a contratagao pelo instrumento de contrato,

e necessaria a publicagao do extrato da contratagao, evidenciando que o

presente pleito foi solicitado anteriormente a finalizagao da vigencia da ata

preenchendo assim todas as condicionantes necessarias.

Ill - DA CONCLUSAO.

Assim fundado nos arts. 11, 12 e 15, do Decreto Regulamentador n°.

7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, arts. 15, 57, 62 da lei 8666/93, entendo

pela possibilidade de conversao da ata de registro de prego n°. 052/2017, em

instrumento contratual, face a necessidade de continuidade do objeto

licitado, bem como a vantagem demonstrada com a manutengao das mesmas

condigoes inicialmente realizadas no certame.

E o nosso parecer, meramente opinativo.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS-BA, 15 de jangiro de 2019.

DR. TANAÿtJR/V'SILVA
SLTBPROCURADofrGERAL
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PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

[Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

' Secretaria: Secretaria Municipal de Administragao

JFonte de Recurso (Tesouro. Convenio, etc.):

( ) Uniao ( ) Estado ( ) Vinculado(X ) Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio

( X ) Outro:

\ Justificativa

A Secretaria Municipal de Educagao de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administragao Direta do Poder Executivo
Municipal, apresenta justificativa para a celebragao do Termo do Contrato Administrative, como bem colaciona o art. 54

da Lei 8.666/93, decorrente da Ata de Registro de Pregos n° 001/2019, Pregao Presencial n° 021/2018, consignado no
ovocesso administrative n° 09344/2018, firmado com a empresa CIDE-Capacitagao, Insergao de Desenvolvimento,

inscrita no CNPJ n° 03.935.660/0001-52, referente a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAQAO DO

ROGRAMA DE CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE
•V1ATRICULADOS, remunerados por esta Prefeitura, requisitado pela Secretaria Municipal de Educagao e para a

manutengao dos servigos da Administragao Publica.
lal processo configura-se pela necessidade da celebragao do Termo do Contrato para a continuagao da prestagao dos

servigos de agenda de intermediagao de estagiarios, para preenchimento de bolsas de estagio, nao-obrigatorio,
remunerado, por estudantes regularmente matriculados e com frequencia efetiva nos cursos vinculados a estrutura do
ensino profissional, medio e superior publico e particular. Assim, diante da necessidade da continuidade da prestagao
deste servigo mencionado acima, sem quaisquer interrupgoes, encaminhamos a presente requisig§o de celebragao do

Termo do Contrato para a execugao da taxa operacional da Ata de Registro de Pregos e para a manutengao dos
servigos mencionados acima.

_FONTE: 00_
Pbjeto a ser adquirido ou contratado

Celebragao do Termo do Contrato Administrative a ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 001/2019.

[ Observagdes_
Periodo de contratagao: 12(doze) meses.

Descrigao da Despesa Solicitada

Hem Detalhamento Quantidade Meses Valor Total RS

Celebragao do Termo do Contrato Administrative com a
empresa.
Desenvolvimento. decorrente do Pregao Presencial para
registro de pregos n° 021/2018, consignado no processo
administrative n° 09344/2018, pelo prazo de 12(doze) meses
a ser executado dentro do limite da taxa operacional
contratado por meio da Ata de Registro de Pregos n°
001/2019.

1 CIDE-Capacitagao, Insergao de

12 (doze) meses
R$ 120.000,00

i.
Valor Total=========================================================ÿ R$ 120.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( X ) PregSo Presencial ( )
Chamada Publica
( ) Dispensa de Licitagao ( ) Inexigibilidade de Licitagao

| Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

H ( x ) Diario Oficial Proprio
CirculagSo

Diario Oficial da UniSo ( ) Diario Oficial do Estado Jornal de Grande

1 Fluxograma de Aprovagao:

SECAD/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Prefeita
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do
pegas que o compoem para ratificagao dos atos objeto da contratagao, decido:
praticados e autorizagao para contratagao da despesa.

( X ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento
do feito.
( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento
do feito.

Laura de Freitas/Ba. 03/ 10/2019 Laura de Freitas/Ba, 03_/ 10 / 2019

A ilton Florencid dos Santos
Secre tario Municipal de Administragao

Moema Isabel Pasÿos Gramacho
Prefeita Municipal

WL
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,D, LAURO DE FREITAS
Andri Martervrifoo

Coordfnador ExecuKjvo

PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 20102/2019

CONTRATO N° 010/2020

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o

n°. 13.927.819/0001-40 com sede na Prafa Jo3o Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade.

representada neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho,

doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa CIDE - CAPACITACÿAO,

INSERCAO E DESENVOLVIMENTO, inscrita no CNPJ: 03.935.660/00001-52, com sede na Rua Lucaia,

no 03, Rio Vermelho - Salvador - Ba-CEP 41940-660, neste ato representada pelos seus atos constitutivos

e procurafdes, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo N°

20102/2019 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cl&usulas e condifOes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

Contratacjao de empresa para administrate do programa de concessao de vagas de estdgio remuneradas a

estudantes regularmente matriculados, remunerados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA.

PARAGRAFO PR1MEIRO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Preg3o presencial n°

021/2018. consignado no processo administrativo n° 09344/2018, com todas as instruÿdes, documentos e seus

anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu

cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Prefos da CONTRATADA, naquilo que n3o

contrariar este instrumento. v

CLAUSULA SEGUNDA-DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o Valor global

de RSI20.000,00 (Cento e vinte mil reais);

2.2. EstSo inclusos no valor previsto nesta ClAusula, todos os tributos, contribuifdes e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislate em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execute dos servifos, objeto da presente licitato, estarSo incluidas nos

pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBR1GAC0ES DA CONTRATANTE

3.1. Fiscalizar a execute do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

LAN$ABO NO 8IGA

bATA.

12a



• *

wm i IVUI i—x i oi\r\ i IUIUUII nt- LSI-

Q LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 20102/2019

3.2. Usar sempre que necessario o suporte de atendimento tecnico que e oferecido pela contratada;

3.3. Proporcionar as condifoes necessarias para a realizaÿilo do serviÿo, bem como a indica<?ao dos locais a

serem efetuados os referidos servifos deste Termo de Referenda, de acordo com as normas Municipals.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Executar a presta?So de servÿos obedecendo rigorosamente ao disposto no Termo de Referenda do

Edital do PregHo Presencial-N" 021/2018;

4.2. Providenciar a imediata corre9ao de deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo

CONTRATANTE referentes is conduces firmadas;

4.3. Viabilizar o atendimento das condi98es firmadas a partir da data de assinatura deste Termo;

4.4. Obrigar-se ao acrescimo ou supressSo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital do Pregiio

Presencial -N° 021/2018, contorme Art. 65, § 1° da Lei N° 8.666/93;

CLAUSULA QUINTA -FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento serd efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certifica9§o de que os

servi9os contratados foram entregues, mediante a apresenta9ao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.°

do CNPJ da empresa, n.0 da conta bancaria, nome do banco e da respectiva agenda bancaria,

devidamente atestada,

5.2 No caso de incorre9So nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, ser&o os

mesmos restituidos a contratada para as corre96es necess&rias, n3o respondendo a PMLF por

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquida9§o dos pagamentos correspondentes.

5.3 SerSo efetuadas as reten95es na Fonte dos impostos, conforme Legislaÿo vigente.

5.4 Nenhum pagamento ser£ efetuado a CONTRATADA. enquanto pendente de liquida93o qualquer

obriga93o financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem

que isso gere direito a acr6scimos de qualquer natureza.

5.5 Qualquer atraso ocorrido na apresenta93o da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condi‘920 de pagamento por parte da Contratada, importara em protToga93o automatica do prazo de

vencimento da obriga9So do Contratante.

PARAGRAFO PRIMF.IRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposi9§o contratual e se o fato for devidamente

comprovado, os pagamentos devidos ficanio retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e

integralmente, sem prejuizo de quaisquer medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

Of
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Q LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL-N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 20102/2019

CLAUSULA SEXTA-DA RUBRICA ORNAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato serSo pagas com recursos consignados no orfamento do MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orQamentirias: 02.1000.2028.339039.01.

CLAUSULA SETIMA-DO PRAZO

7.1. O prazo de vigencia contratual ser£ de 12 (doze) meses. ap6s a assinatura do contrato.

CLAUSULA OITAVA -DO ADITAMENTO

8.1. O presente Contrato poderd ser alterado ou prorrogado mediante a celebrafao de termos aditivos, desde

que presente alguma das hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA NONA -RECISAO CONTRATUAL

9.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cldusulas e condi?6es estabelecidas

no presente CONTRATO, assegurard a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante

notifica<;ao. atrav6s de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. ficando a

crit6rio da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou

aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

9.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78

da Lei N°8.666/93;

9.3. No caso de rescisSo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA

aviso previo, com antecedencia de 30 (trinta) dias;

9.4. A rescis3o se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpela?ao judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

9.5. Em qualquer caso de rescisao serd observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da LeiN° 8.666/93;

9.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administra93o, em caso de rescisSo administrativa prevista

no Art. 77 da LeiN° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato seri rescindido de pleno direito independentemente de interposiÿao judicial ou extrajudicial para

apura?ao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

m
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LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 20102/2019

a) Recusar-se a prestar os serviÿos de acordo com as especificafSes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obriga<;6es decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA -FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizaÿo do Contrato sera realizada pela fiscal de contratos, servidora Francine Lima de Carvalho.

matricula:79804-9(Portaria SEMED-015/2019) e pelo gestor de contratos Antonia Leuda Martins Pereira,

matricu!a:78646-4(Portaria SEMED-014/2019), ambos designados pela Secretaria Municipal de Educaq&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com

exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o

presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e

pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas. 14 de Janeiro de 2020.

a
MUNIQfPIO DE LAURO DfiFREITAS/BA

la Isabel Passes (ÿantacho -Prefeita
// 'CONTRATANTE

m
\

7.

CIDE-CAPACITACAO, INSF.I AO E DESF.NÿOLWMENTO - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: fldui f
CPF:

NOME:

CPF:ooC \



Diario Oficial doTerga-feira
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Lauro de Freitas MUNICfPiO

E?
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 010/2020

Conlratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Contratada: CIDE - CAPACITACAO, INSERÿAO E DESENVOLVIMENTO. CNPJ:
08.935.660/00001-52. Modalidadc: Prcgao Prcsencial n° 021/2018. Processo:
20102/2019. Objeto: Contrata?2o de empresa para administraÿao do programa de
conccssao de vagas de estagio rcmuncradas a estudantes regularmente matriculados,
remunerados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA. Dotapao:
02.1000.2028.339039.01. Valor: Pelo objeto do presente negocio juridico, a

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o Valor global de RSI20.000.00 (Cento e
vinte mil reais). Periodo de vigencia: O prazo de vigencia contratual sera de 12 (doze)
meses, ap6s a assinatura do contrato. Data da Assinatura: 14 de Janeiro de 2020. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAtpAO DIGITAL: UQOWP6ZX36KM+XJUQWWJJG

Esta edig§o encontra-se no site oficial deste ente.
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Diario Oficial do Quarta-feira
22 de Janeiro de 2020
23 - Ano VIII - N° 1597Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE RETIFICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 010/2020

A Prefeita do Munici'pio de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuigoes legais. informa
que no aviso veiculado na edigao de 14/01/2020 do Diario Oficial do Munici'pio
relativo ao Extrato do Contrato n° 010/2020. ALTERA-SE: Onde se Lia: CNPJ:
08.935.660/00001-52. Lcia-se: CNPJ: 03.935.660/00001-52. MOEMA ISABEL
PASSOS GRAMACHO.

CERTIFICACAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

fS8


