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SOL1CITAQAO DE DESPESA E CONTRATAgAO

Secretaria: Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento: Setor de Contratos

Edison Francisco Rocha JuniorNome do Requisitante:

(71)98825-0445Cargo/Fungao: Gestor de Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda

( )

Tesouro
Fonte de Recurso (Tesouro, Convbnio, etc.): ( ) ConvSnio ( ) Outro:( X ) Tesouro e

ConvSni
o

Renovagao Contratual por mais 12 (meses)dos seguintes Contratos 002/2017; 003/2017; 004/2017 e 005/2017. Celebrado entre o Municipio de
Lauro de Freitas e a Empresa Gradus Assessoria e Consuitoria Contabil.

Valor. Unitbrio Valor Total

, v 1

Detalhamento Quantidade

# PRESTAgAO DE SERVigOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA CONTABIL PARA
SECRETARIA DA FAZENDA

R$ 585.000,00R$ 45.000.0013

PRESTAgAO DE SERVigOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA CONTABIL PARA

SECRETARIA DE EDUCAgAO_ R$ 234.000,00R$ 18.000,00132

PRESTAgAO DE SERVigOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA CONTABIL PARA
SECRETARIA DE SAUDE

R$ 156.000,00R$ 12.000,00133

PRESTAgAO DE SERVigOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA CONTABIL PARA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
R$ 10.000,00 R$ 130.000,00134

TOTAL: R$ 1.105.000,00

'Tff

A Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Lauro de Freitas, brgbo integrante da Administragao Direta do Poder Executivo Municipal,

apresenta justificative para a renovagao dos Contratos n° 002/2017; 003/2017; 004/2017 e 005/2017, celebrado entre esta municipalidade e a
Empresa Gradus Assessoria e Consuitoria Contabil, empresa especializada em gestao contabil dos recursos publicos eficientes, transparente e

confiavel, bem como atender as normas legais aplicaveis a contabilidade publics, atendendo as exigencias estabelecidas pelas resolugSes do TCM

BA. Garantindo a utilizagbo do servigo atb a data estabelecida no contrato, por razoes administrativas, consoante e pactuado pelas partes,
solicitamos a renovagbo do contrato, retornando as condigOes originalmente estabelecidas, para manutengao dos servigos da Administragao

POblica, com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Secretbrio(a)Solicitante

*Solicitado ap6s observada a Legislagao Publica e os procedimentos instituldos pela UR

De acordo com a solicitagSo, autorizamos a
autuagbo deste processo e o seu encaminhamento
b Coordenagao de Contratos para providbncias e

trbmites procedimentais.

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

IgOfNilc
CoorSepc
Mat. 66(500

ia

Ah 'f' ' r Executivo
SEFAZ/PMLF

i&\
Secfetario(a)Edison F. Rocha Junior - Gestor de Contratos matricula 49109

Lauro de Freitas/Ba, 21/ DEZEMBRO / 2020

a
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mm PREFEITURA MUNICIPAL DE

A LAURO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrante da Administragao Direta do
Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa para a renovagao dos Contratos n° 002/2017, 003/2017, 004/2017 e
005/2017, referente £ contratagao de empresa especializada em servigos tecnicos e tecnologicos na area de consultoria
contabil, inexigibilidade n° 002/2017 celebrado com a empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,
inscrita no CNPJ/MF n° 05.989.936/0001-00.

Em razao da necessidade de ser de natureza continuada, tem-se que os servigos contratados sao de natureza

essencial ao perfeito desenvolvimento das atividades desta Secretaria, isto porque os servigos tecnicos e tecnologicos

de assessoria e consultoria contabil sao vitais para o pleno funcionamento deste municipio, justifica-se reafizar a

renovagao contratual, com termino previsto em 14/01/2022 e de valor global total R$ 1.105.000,00 (Um milhao cento e

cinco mil reais).

Durante a vigencia do contrato os servigos foram prestados satisfatoriamente.

Manifesto da contratada:
A empresa ora contratada ja manifestou interesse em renovar o contrato nos termos apresentados.

Isto exposto, solicitamos a elaboragao do Termo Aditivo.

Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o

Secretario Municipal da Fazenda.

Lauro de Freitas, 21 de Dezembro de 2020.

Ci,<k\h£ÿ\ 'f- ll&ckc*'
Edison Francisco Rocha Junior ”
Mat: 49109-0

Gestor de Contratos Sec. Fazenda

Autorizo o prosseguimento

do feito nos termos acima.

igorNilo dc-San
Co nad tivo
Mat.jsÿsrw

Luiz Antonio de Souza

Z/PMI.F

Secretario Municipal da Fazenda
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s Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.br

I

GRADUS iConsultoria

EXCELENTISSIMA PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - SENHORA

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

(
A empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.602.453/0001-37,

sediada na Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,

Sala 1601, Caminho das Arvores, Saivador-BA, contratada poreste municipio mediante

o Processo de Inexigibilidade de Licitagao n° 002/2017, Processo Administrativo n°

00590/2017, vem, atraves do seu representante legal, expor e requerer o que se segue.

O Municipio de Lauro de Freitas firmou o contrato n° 002/2017 com esta

empresa, a fim de obter a prestagao de servigos tecnicos especializados de Assessoria

e Consultoria Contabil, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Contudo, cumpre destacar que a contratagao em epigrafe ostenta a

natureza de servigos continuados, posto que:

a) Sua interrupgao pode comprometer a continuidade das atividades da

Administragao;

b) Sua finalidade visa atender necessidades permanentes da

Administragao;

c) Constitui atividade de apoio, a fim de que a Administragao possa

cumprir sua missao institucional;

d) O produto esperado nao se exaure em periodo pre-determinado;

e) Nao tern como escopo a obtengao de produtos especificos.

l
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De tal forma, pressupoe-se a necessidade de sua extensao por mais de

um exerdcio financeiro. Uma possivel interrupgao traria prejuizos nao apenas a

eficiencia dos servigos publicos, mas a indispensavel prestagao de contas e informagoes

aos orgaos de controle, vez que trata-se de uma necessidade permanente e renovada.

Assim, faz-se o presente para solicitar a prorrogagao do prazo de

vigencia do contrato aludido, por igual e sucessivo periodo.

(

Ademais, sabe-se que a prorrogagao em debate encontra amparo legal

nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. Sendo, inclusive, recomendada com vistas a

obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao.

Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

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

a sessenta meses.

Corroborando o quanto aqui sustentado, merecem destaque as

consideragoes delineadas pelo Relator Conselheiro Fernando Vita, no Processo TCM n°

30.201/09, em apreciagao ao termo de ocorrencia apresentado em face do ex-prefeito

do Municipio de Salvador, vejamos:

“(...) Servigos continuados sao aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manutengao dos servigos publicos, exercidos durante todo o

tempo da contratagao, ou entao aqueles exercidos sem predeterminagao dos

momentos, porem postos a disposigao do contratante a todo tempo em regime de

prontidao ou sobreaviso, e que correspondem sempre a necessidades permanentes,

e nesse sentido estaveis, da Administragao. Em geral questiona-se quern os prestara,

mas nao se serao ou nao prestados, pois que isso e inquestion£vel.

2
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Diferenciam-se dos demais servigos nao continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entao correspondem a urn proposito predeterminado e

objetivamente limitado, com inlcio, meio e fim, enquanto que os servigos continuados

sao prestados sem essa limitagao de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de urn predio nao pode ser tido como

continuo, pois que corresponde a urn escopo que, conclufdo, dispensa o servigo ate

nao se imaginar quando,eliminando por completo a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

Ja o fornecimento de combustfvel, como a manutengao de maquinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigilancia, limpeza ou conservagao; o servigo

de transporte coletivo; e tantos mais, sao servigos que precisam existir

permanentemente, inaiteravel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontornaveis ou do servigo publico ou da populagao - e a estes a Lei n° 8.666/93

classificou de servigos de execugao continuada (.,.)".(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

-Termo de ocorrencia. Relator: Cons. Fernando Vita)

Por outro lado, o contrato em comento tem total obediencia ao arcabougo

juridico que rege a materia, quer seja legal, jurisprudencial, ou doutrinario, fazendo

constar nos autos do processo administrative documentos probatorios que atestam sua

experience, bem como sua notoria especializagao em assuntos e procedimentos que

perfazem o objeto da contratagao municipal.

Neste cortejo, encontra-se assentado no Direito Administrative Brasileiro

que a regra geral vigente para a aquisigao de bens ou a contratagao de servigos por

parte da Administragao Publica, passa pela obrigatoriedade de licitagao, COM AS

EXCECOES ESPEC1FICADAS NA LEGISLACAO. como se ve da leitura do art. 37,

inciso XXI da Constituigao Federal, que dispoe:

Art. 37 - omissis;

(...)

XXI - RESSALVADOS OS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLACAO. as obras,

servigos, compras e alienagoes serio contratados mediante processo de

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes,

com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as

condigoes efetivas da proposta, nos termos jfiirp qual somente permitira as

3
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exigences de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigagoes".

Conforme constatado na norma retro mencionada, existem hipoteses

que prescinde de licitagao, as denominadas “contratagoes diretas”. Nestes casos, a

legislagao estabelece situagoes excepcionais de celebragao de contratos sem a

realizagao de procedimento licitatorio.

As hipoteses de contratagoes diretas, dividem-se em dois grupos:

situagoes de inexigibilidade e situagoes de dispensa.

Na ligao de Marcelo Alexandrino:

Ha inexigibilidade quando a licitagao e juridicamente impossivel. A impossibilidade

jurfdica de licitar decorre da impossibilidade de competigao, em razao da

inexistencia de pluralidade de potencias proponentes.

Ha dispensa de licitagao quando esta e possivel, ou seja, ha possibilidade de

competigao, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitagao. (Direito

administrativo Descomplicado, 22® edigao.)

Nesse sentido, o art. 25, II da Lei 8.666/93, que trata da hipotese do caso

em comento:

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em

especial:

(...)

II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de

natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao,

vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao;

Em complemento o art. 13:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram*se servigos tecnicos profissionais

especializados os trabalhos relativos a:

(...)

4
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assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou

tributarias; (Reda$ao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

II

Dessa forma, a inexigibilidade baseia-se em uma estimativa acerca da

inutilidade da licitagao, derivada da ausencia de criterios objetivos de julgamento que

possam embasar a decisao acerca da proposta mais vantajosa.

Ora, o servigo contratado em epigrafe, no qual diz respeito a contratagao

de empresa para prestar servigo de assessoria e consultoria na area contabil, vai alem

de dados objetivos ou previsiveis capazes de serem produzidos por urn diligente servidor

interno, tendo em vista que transpassa o rol de competences das rotinas diarias do

departamento, envolvendo atividades de planejamento, avaliagao, capacitagao, emissao

de relatorios tecnicos e contabeis previstos na legislagao (LRF, Lei 4.320/64, etc), dentre

outras atividades que exigem grande qualificagao tecnica.

Ademais, trata-se de uma atividade que requer experience e

qualificagao para que se possa determinar a melhor orientagao dentre as quais se

confrontam. Nesse aspecto, o servigo em testilha pode se diferenciar de executor para

executor, na medida em que a subjetividade da materia traga inumeras possibilidades de

realizagdes.

Cumpre atestar que o presente requerimento de aditivo encontra-se em

consonancia com os principios da razoabilidade, moralidade e economicidade, nao se

tratando de nenhuma despesa nova criada no Municipio, nem mesmo expandida neste

governo, mas atinentes aos padroes de despesa ja realizadas ha anos.

Importante destacar que o processo administrativo de contratagao retro

referido, SE FEZ ACOMPANHAR DE METODOLOGIA PARA JUSTIFICATIVA DO

PRECO. com a qual se efetivou total cumprimento ao arcabougo juridico que rege a

materia, sobretudo ao paragrafo unico, inciso III do art. 26, que traz como requisito

indispensavel a contratagao por inexigibilidade de licitagao, a justificativa de prego,

verbis:

5
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Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

Ill - justificative do prego.

(...)

No caso em tela, apesar dos servigos tecnicos profissionais contratados

serem inquestionavelmente tecnicos, especializados e singulares, e, portanto,

insuscetiveis de comparagao e de definigao de criterio objetivos para contratagao, restou

devidamente justificado o prego para contratagao, atraves de contratos anteriores com o

mesmo objeto, o que demonstra a compatibilidade dos pregos praticados no mercado.

)

Atenta-se que a metodologia adotada para iustificar o preco da

contratacao encontra ressonancia na jurisprudence patria, na medida que

contratacoes anteriores com o mesmo obieto e mesmo prestador de servico sao.

inequivocamente. meio jdoneo para aferir a compatibilidade do preco da

contratacao com o praticado no mercado.

Nesta esteira, a Advocacia Geral da Uniao, por meio da Orientagao

Normativa n° 17, de 1° de abril de 2009, se pronunciou que: “A razoabilidade do valor

das contratacoes decorrentes de inexigibilidade de licitacao podera ser aferida por

meio da comparacao da proposta apresentada com os precos praticados pela

futura contratada junto a outros entes publicos elou privados, ou outros meios

iqualmente idoneos”. Grifamos.

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Tambem importante e o entendimento pacifico de que a justificativa de prego e

elemento essencial da contratagao, posto que a sua validade depende da

verificagao da razoabilidade do prego ajustado, conforme preve o inciso III do art.

26 da Lei n° 8.666/1993. (...) a inviabilidade de competigao nao constitui obice,

por si, a verificagao da razoabilidade do prego. Diversos sao os parametros que

poderao ser utilizados para se avaliar a adequagao dos pregosÿmesmo quando

6



1-1 Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

se tratar de fornecedor exclusivo”TCU, Acordao n° 2.611/2007, Plenario, Rel. Min.

Augusto Nardes, j. em 05.12.2007

Por fim, requer a atualizagao contratual dos valores firmados, ante a

incidencia inflacionaria, com base no Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M,

objetivando a manutengao do equillbrio economico financeiro do contrato, na esteira do

que dispoe o art. 57, § 1°; 58, I, §§ 1° e 2°, e 65, II, d, e § 6°, todos da Lei Geral de

Licitagoes e Contratos, Lei Federal 8666/93, no valor percentual aproximado de 40,10%,

incidente sobre o valor global do contrato, no perlodo de janeiro de 2017 a dezembro de

2020, que passara a ser de R$ 819.572,11 (oitocentos e dezenove mil, quinhentos e

setenta e dois reals e onze centavos).

Desta forma, uma vez demonstrado que o contrato tern como objeto a

prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados (art. 25, II) de Consultoria

Contabil, na forma do art. 13, III da Lei 8.666/93, desempenhado porempresa detentora

de qualificagao tecnica e experience para tal, em hipotese que a licitagao seria

juridicamente imposslvel, que se fez acompanhar de metodologia para a justificagao do

prego, solicitamos que o contrato n° 002/2017, seja prorrogado por mais 12 (doze)

meses, igual e sucessivo perlodo do contrato originario, em a consonancia com o artigo

57, II da lei 8.666/93, bem como seja garantida a manutengao de seu equillbrio

economico financeiro.

Salvador - BA, 15 de Dezembro de 2020.

ITAMAR LOBO DA SILVA

Diretor
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CONTRATO n°. 002/2017

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaraÿoes e clausulas:

LICITAÿAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,HI, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00590/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.07.2025.39 Fonte 00 - SEFA2.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interne, com sede e
foro na Pra?a Jo5o Thiago dos Santos s/n°, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o N° 13.927.819/0001-40, neste
ato representado por sua Prefeita Sra. Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCEEDADE SIMPLES, pessoa
juridica de direito privado, inscritano CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede naRua Alceu Amoroso Lima,n° 470, Edf.
Empresarial Niemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770, neste ato representada pelos
seus atos constitutivos e procurafOes em anexo, que abaixo subscreve.

.

i

* CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contrata?ao por inexigibilidade de Iicita93o de empresa de consultoria para
servifos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara a Secretiria daFazenda.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente Contrato ter£ vigGncia de 12 (doze) meses,
contados apartir da assinatura do termo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor total estipulado em RS585.000,00 (quinhentos
e oitenta e cinco mil reais), sendo Q valor mensal de RS45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor serd pago em 12 (doze) parcelas mensais e uma
parcela adicional vencivel no m£s de dezembro de 2017, referente ao fechamento de balango, sendo que o valor total
corresponde a 60% de m3o de obra e 40% de insumos.

CLAUSULA QUINTA-OBRIGACOES DA CONTRATADA: '

O
LI

S3

•sure*

0
a) Entregar o(s) servi9o(s) descritos no termo de referenda, de acordo com aproposta apresentada;
b) Responder pelos vicios e defeitos do produto;
c) Receber o pre90 estipulado;
d)N5o transferir total, ouparcialmente o objeto deste contrato;
e) Aceitar, nas mesmas condÿSes contratuais os acrÿscimos ou supressSes que forem necessdrios, de atd 25% do valor
initial do contrato, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93;
f) Assumir todos os gastos e despesas que se fizeremnecessarios para o adimplemento das obriga93es decorrentes desse
contrato;
g) relatar a Administra9ao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta92o dos servi9os que
constituem objeto do presente contrato;
h) Comunicar a prefeitura municipal de Lauro de Freitas os eventuais casos fortuitos e de for9a maior, dentro do prazo
de dois dias titeis ap6s verifica93o do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprova93o, em at6 cinco dias
consecutivos, apartir da data de sua ocorrSncia, sob pena de n3o serem considerados.

CLAUSULA SEXTA-OBRIGACOESDA CONTRATANTE:

Q
%

Promover por interm6dio do servidor ou comissSo designada na forma do artigo 67 da lei 8.666/93, o acompanhamento
e a fiscaliza9So da execu9ao do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prdprio as

falhas detectadas e comunicando as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu crittiio, exijam medidas corretivas por
parte da contratada. Sendo que a existSncia de fiscaliza9So da contratante de modo algum atenua ou exime a

responsabiiidade da contratadapor qualquer servi90 mal executado oubem eivado de vicio ou defeito.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO: Os servi90s ora aven9ados serao fiscalizados pela Secretaria Municipal
daFazenda-SEFAZ.

A A
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mwm PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CLAUSULA OITAVA - RECONHECIMENTO; A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisSo administrativa deste pacto, na forma daLeino. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisSo administrativa deste contrato, a infra?3o a
qualquer de suas cMusulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 daLeino. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcar3 com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condifoes ou cHusulas ora aven?ados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presenfa de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questOes
oriundas deste pacto.

:

;

Lauro de Freitas, 14 de janeiro de 2017.c
Secret&ridMunicipal da Fazenda

Ailton Florencio dos Santos

Municfpio (fe Lauro de Freitas|BA V CONTRATANTE

/ Moema IsabelPassos Gramacho-Prefeita

1

i
rhjdus Assessoria e Consultoria

ibil Sociedade Simples -
Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: fOl )i

R.G.

i
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Quarta-fsira
1 de Fevefeira da 2017
Z-flnoV-WBBS

Diÿrio OficlaJ do
MONIC1PIOLauro de Freitas

InexiglbUidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

s
f

TERMO DE1NEXIG1BIL1DADEDELIC1TACAQ N° 002/2017

A vista dos docutnentos contldos nos autos e nos termos do artigo de

n“ 25, JI, combinado com o Art. 13, inciso III da lei Federal dc n* 8.666/93 e suas

alteraÿSes, declaro INEXIGtVEL O PROCEDIMENTO UCITAT6RIO para

realiza5ao da despesa abaixo especificada, HOMOLOGADO E ADJUDICADO o

presente ato, nos termos que se segue.

!

i a

m

N°PROCESSO: 0590/2017

CREDOR: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEL

SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ: 07.602.453/0001-37

ENDERECO: Rua Alceu Amoroso Lima, 470 Edf Empresarial jPsiemeyer sala

1208, 1209 e 1210,Caminho das Arvores- Salvador-Ba CEP 41.820-770.

'f

OBJETO DE CONTRATACAO: contratapio, por Inexigibilidade de !icilap§o, de

empresa de consultoria para services tecnicos especializados de assessoria e

consultoria contabil para a Secretaria da Fazenda, o Fundo Municipal de

Saude, o Fundo Municipal de Educa?So e o Fundo Municipal de AsslstSncia

Sodal. Valor Global de R$ 1.105.000,00

Lauro deFreitas,14 de jaueiro de 2017.

f

Oa*j-

Moema/lsabclPassos Gramÿcfjo
m-efeUaMunicipal

CSRTlFICAQAO DIGITAL: G/WWDZ6HK3ZF/P3ZQ0WT4G
viuist uoiuRvctvlv »©r-orw.oiLcyia vutv'ttu envorum-ye uv sue. wwvr.iauiuuoiioitao.Da.iv.vty.vi w*
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pUBLIGADQ

iaurode Freitas fojjj. PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASDtMlTE
Anpre

Coorraenaffirtxetfowivri
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO N° 010/2018 AO CONTRATO N° 002/2017

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especiflcado, de acordo com as seguintes
cldusulas e declarators:

CONTRATO ADITADO n°. 002/2017: Contratapilo por inexigibilidade de Iicita?2o de empresa de consultoria
para serviÿos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para a Secretaria da Fazenda.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13, HI, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20807/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 07.2137.33903500.00 - SEFAZ !

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Prafa JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra.Moema IsabelPassos Gramacho.

t

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscritd no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470, Edf.EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO:
Prorroga9ao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inlcio em 14/01/2018 e tenno final previsto para
14/01/2019, conforme dota9So or9amentiria supra e em atendimento k solicita9ao da Secretaria Municipal da
Fazenda.

1

t
i

1

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAÿAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com reda92o da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenpa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele adVinda.

i

Lauro de Freitas/BA,12 de janeiro de 2018.

MUNICIPIO DELAURODEFEfclTAShLOCATARIO
acno-PrefeitaSra.Moei Isdfeel Pi

i
unicipaljda Fazenda

— Secretirio Municipal
Secretario M

Luiz Antonio de So

,ES-CONTRATADAGRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE Si

1 TESTEMUNHAS:

2. AJjWth. fiObjci k£Q
CpE-’- iOb 'i.oL-

s

t/

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURODEFREITASs
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO N° 010/2019 AO CONTRATO N° 002/2017

Pelo presente instrument*), fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
cl&usulas e declaraÿes:

CONTRATO ADITADO n°. 002/2017: Contrata?ao por inexigibilidade de licita?ao de empresa de consultoria
para servifos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para a Secretiria da Fazenda.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13, III, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23912/2018
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0100.2036.33903500.02: 02.1000.2028.33903500.01:
02.0700.2025.33903500.00; 02.1200.2030.33903500.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pesspa juridica de direito publico intemo, com
sede na Prapa JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela suaPrefeita, Sra.Moema Isabel Passos Gramacho.

,

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO:
Prorroga9ao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 14/01/2019 e termo final previsto para
14/01/2020, conforme dotafSo or9amentaria supra e em atendimento & solicita9ao da Secretaria Municipal da
Fazenda.

*
CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÿAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAQAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com reda9So da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, finnam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen9a das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 14 de janeiro de 2019.

MUNICIPIO DE LAURODE/FR1
Sra.Moeina IsabekRgss)

1ITAS-LOCATARIO
Is Gramacho-Prefeita

Secretdrio ]

Luiz Antonio de-
licipal da Fazenda
i- Secretirio MunicipalI!

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDA/DE SIMILES-CONTRATADA

I

TESTEMUNHAS:

2.i'TVv 1 11 1> (rfl \yC)r, M . JU\ÿX>

<ÿPP7 Tiee.

HHetsnaW i

Sub.PnxurSdfc li
Procurecjb/:yI
PÿgiMtJa/1

c plO
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JpUBLICADG
fauro deFreitoa/hJ/ÿ

t

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURODEFREITASQJo
=ai

s
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,ndr$ Mafter/Primo

QfdenadOf fciecultjygRCEIRO TERMO DE ADITAMENTO N° 008/2020 AO CONTRATO N° 002/2017

’

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
clausulas e decIaraÿSes:

CONTRATO ADITADO n°. 002/2017: Contrata9So por inexigibilidade de licitafSo de empresa de consultoria
para serviÿos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara a Secretdria da Fazenda.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,U e art. 13,m, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00203/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00;
1200.2030.33903500.00.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito piiblico intemo, com
sede na Pra$a Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra.Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: RenovaijSo do contrato por mais 12 (doze)
meses, com inicio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dota?ao orfamentdria
supra e em atendimento k solicitaÿao da Secretaria Municipal daFazenda.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÿAO: Os contratantes ratiCcam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato e regido pela lei n°.
8.666/93, com redafao da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen?a das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questdo dele advinda.

i

i.

:

I
;

Lauro de Freitas/BA,14 de janeiro de 2020.

c -90•O .rf

MUNICIPIO DELAURO/D&FREJTAS-LOCATARIO
macho-PrefeitaSra,MoemaI

1 unicipal (La

iiza -Secretÿri

Fazenda
io Municipal

Secretdrio
Luiz Antonio de

,1

:ES-CONTRATADAGRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SI

TESTEMUNHAS:

StlbO- Ifc £grrjfe - -0

I;
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Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

EXCELENTISSIMA PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - SENHORA

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

A empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.602.453/0001-37,

sediada na Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,

Sala 1601, Caminho das Arvores, Salvador-BA, contratada poreste municipio mediante

o Processo de Inexigibilidade de Licitagao n° 002/2017, Processo Administrativo n°

00590/2017, vem, atraves do seu representante legal, expor e requerer o que se segue.

O Municipio de Lauro de Freitas firmou o contrato n° 003/2017 com esta

empresa, a fim de obter a prestagao de servigos tecnicos especializados de Assessoria

e Consultoria Contabil, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Contudo, cumpre destacar que a contratagao em eplgrafe ostenta a

natureza de servigos continuados, posto que:

a) Sua interrupgao pode comprometer a continuidade das atividades da

Administragao;

b) Sua finalidade visa atender necessidades permanentes da

Administragao;

c) Constitui atividade de apoio, a fim de que a Administragao possa

cumprir sua missao institucional;

d) O produto esperado nao se exaure em periodo pre-determinado;

e) Nao tern como escopo a obtengao de pcodutos especlficos.

l



IS Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

De tal forma, pressupoe-se a necessidade de sua extensao por mais de

urn exercfcio financeiro. Uma posslvel interrupgao traria prejulzos nao apenas a

eficiencia dos servigos publicos, mas a indispensavel prestagao de contas e informagoes

aos orgaos de controle, vez que trata-se de uma necessidade permanente e renovada.

Assim, faz-se o presente para solicitar a prorrogagao do prazo de

vigencia do contrato aludido, por igual e sucessivo periodo.

Ademais, sabe-se que a prorrogagao em debate encontra amparo legal

nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. Sendo, inclusive, recomendada com vistas a

obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao.

Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - a prestagao de servigos a serem executados de forma 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.

Corroborando o quanto aqui sustentado, merecem destaque as

consideragoes delineadas pelo Relator Conselheiro Fernando Vita, no Processo TCM n°

30.201/09, em apreciagao ao termo de ocorrencia apresentado em face do ex-prefeito

do Municipio de Salvador, vejamos:

'(...) Servigos continuados sao aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manutengao dos servigos pCblicos, exercidos durante todo o

tempo da contratagao, ou entao aqueles exercidos sem predeterminagao dos

momentos, por6m postos a disposigao do contratante a todo tempo em regime de

prontidao ou sobreaviso, e que correspondem sempre a necessidades permanentes,

e nesse sentido estaveis, da Administragao. Em geral questiona-se quern os prestara,

mas nao se serao ou nao prestados, pois que isso e inguestionavej,

2
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Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

Diferenciam-se dos demais servigos nao continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entao correspondent a urn proposito predeterminado e

objetivamente limitado, com inicio, meio e fim, enquanto que os servigos continuados

sao prestados sem essa limitagao de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de um predio nao pode ser tido como

continuo, pois que corresponde a um escopo que, concluido, dispensa o servigo ate

nao se imaginar quando, eliminando por completo a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

Ja o fornecimento de combustivel, como a manutengao de mSquinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigtlancia, limpeza ou conservagao; o servigo

de transporte coletivo; e tantos mais, sao servigos que precisam existir

permanentemente, inalteravel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontornaveis ou do servigo pCiblico ou da populagao - e a estes a Lei n° 8.666/93

classificou de servigos de execugao continuada („.)”.(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

- Termo de ocorrencia. Relator: Cons. Fernando Vita)

Por outro lado, o contrato em comento tem total obediencia ao arcabougo

jurfdico que rege a materia, quer seja legal, jurisprudencial, ou doutrinario, fazendo

constar nos autos do processo administrative documentos probatorios que atestam sua

experience, bem como sua notoria especializagao em assuntos e procedimentos que

perfazem o objeto da contratagao municipal.

Neste cortejo, encontra-se assentado no Direito Administrative Brasileiro

que a regra geral vigente para a aquisigao de bens ou a contratagao de servigos por

parte da Administragao Publica, passa pela obrigatoriedade de licitagao, COM AS

EXCECOES ESPECIFICADAS NA LEGISLACAO. como se ve da leitura do art. 37,

inciso XXI da Constituigao Federal, que dispoe:

Art. 37 - omissis;

(...)

XXI - RESSALVADOS OS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLACAO. as obras,

servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante processo de

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes,

com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as

condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as

3
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Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
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Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigagoes".

Conforme constatado na norma retro mencionada, existem hipoteses

que prescinde de licitagao, as denominadas "contratagoes diretas”. Nestes casos, a

legislagao estabelece situagoes excepcionais de celebragao de contratos sem a

realizagao de procedimento licitatorio.

As hipoteses de contratagoes diretas, dividem-se em dois grupos:

situagoes de inexigibiiidade e situagoes de dispensa.

Na ligao de Marcelo Aiexandrino:

Ha inexigibiiidade quando a licitagao 6 juridicamente impossivel. A impossibilidade

juridica de licitar decorre da impossibilidade de competigao, em razao da

inexistencia de pluralidade de potencias proponentes.

Ha dispensa de licitagao quando esta e possivel, ou seja, ha possibilidade de

competigao, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitagao. (Direito

administrativo Descomplicado, 22a edigao.)

Nesse sentido, o art. 25, 11 da Lei 8.666/93, que trata da hipotese do caso

em comento:

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em

especial:

(...)

II- para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de

natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao,

vedada a inexigibiiidade para servigos de publicidade e divulgagao;

Em complemento o art. 13:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais

especializados os trabalhos relativos a:

(-)

4
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assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou

tributarias; (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

II

Dessa forma, a inexigibilidade baseia-se em uma estimativa acerca da

inutilidade da licitagao, derivada da ausencia de criterios objetivos de julgamento que

possam embasar a decisao acerca da proposta mais vantajosa.

Ora, o servigo contratado em epigrafe, no qual diz respeito a contratagao

de empresa para prestar servigo de assessoria e consultoria na area contabil, vai alem

de dados objetivos ou previsiveis capazes de serem produzidos por um diligente servidor

interno, tendo em vista que transpassa o rol de competencias das rotinas diarias do

departamento, envoivendo atividades de planejamento, avaliagao, capacitagao, emissao

de relatorios tecnicos e contabeis previstos na legislagao (LRF, Lei 4.320/64, etc), dentre

outras atividades que exigem grande qualificagao tecnica.

Ademais, trata-se de uma atividade que requer experiencia e

qualificagao para que se possa determinar a melhor orientagao dentre as quais se

confrontam. Nesse aspecto, o servigo em testilha pode se diferenciar de executor para

executor, na medida em que a subjetividade da materia traga inumeras possibilidades de

realizagoes.

Cumpre atestar que 0 presente requerimento de aditivo encontra-se em

consonancia com os principios da razoabilidade, moralidade e economicidade, nao se

tratando de nenhuma despesa nova criada no Municipio, nem mesmo expandida neste

governo, mas atinentes aos padroes de despesa ja realizadas ha anos.

Importante destacar que 0 processo administrative de contratagao retro

referido, SE FEZ ACOMPANHAR DE METODOLOGIA PARA JUSTIFICATIVA DO

PRECO. com a qual se efetivou total cumprimento ao arcabougo juridico que rege a

materia, sobretudo ao paragrafo unico, inciso III do art. 26, que traz como requisito

indispensavel a contratagao por inexigibilidade de licitagao, a justificativa de prego,

verbis:

5
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Pardgrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, sera instruido,no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

Ill - justificativa do prego.

(...)

No caso em tela, apesar dos servigos tecnicos profissionais contratados

serem inquestionavelmente tecnicos, especializados e singulares, e, portanto,

insuscetiveis de comparagao e de definigao de criterio objetivos para contratagao, restou

devidamente justificado o prego para contratagao, atraves de contratos anteriores com o

mesmo objeto, o que demonstra a compatibilidade dos pregos praticados no mercado.

Atenta-se que a metodoloqia adotada para iustificar o preco da

contratacao encontra ressonancia na iurisorudencia patria. na medida que

contratacoes anteriores com o mesmo obieto e mesmo prestador de servico sao,

inequivocamente, meio idoneo para aferir a compatibilidade do preco da

contratacao com o praticado no mercado.

Nesta esteira, a Advocacia Geral da Uniao, por meio da Orientagao

Normativa n° 17, de 1° de abril de 2009, se pronunciou que: “A razoabilidade do valor

das contratacoes decorrentes de inexigibilidade de licitacao podera ser aferida por

meio da comoaracao da proposta aoresentada com os orecos praticados pela

futura contratada junto a outros entes publicos e/ou privados. ou outros meios

iqualmente idoneos”. Grifamos.

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Tambem importante e o entendimento paclfico de que a justificativa de prego e

elemento essencial da contratagao, posto que a sua validade depende da

verificagao da razoabilidade do prego ajustado, conforme preve o inciso ill do art.

26 da Lei n° 8.666/1993. (...) a inviabilidade de competigao nao constitui obice,

por si, k verificagao da razoabilidade do prego. Diversos sao os parametros que

poderao ser utiiizados para se avaliar a adequacgo dos precis, mesmo quando

6
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se tratar de fornecedor exclusivo”TCU, Acordao n° 2.611/2007, Plenario, Rel. Min.

Augusto Nardes, j. em 05.12.2007

Por fim, requer a atualizagao contratual dos valores firmados, ante a

incidencia inflacionaria, com base no Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M,

objetivando a manutengao do equilibrio economico financeiro do contrato, na esteira do

que dispoe o art. 57, § 1°; 58, I, §§ 1° e 2°, e 65, II, d, e § 6°, todos da Lei Geral de

Licitagoes e Contratos, Lei Federal 8666/93, no valor percentual aproximado de 40,10%,

incidente sobre o valor global do contrato, no periodo de janeiro de 2017 a dezembro de

2020, que passara a ser de R$ 218.552,56 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e

cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Desta forma, uma vez demonstrado que o contrato tern como objeto a

prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados (art. 25, II) de Consultoria

Contabil, na forma do art. 13, III da Lei 8.666/93, desempenhado por empresa detentora

de qualificagao tecnica e experience para tal, em hipotese que a licitagao seria

juridicamente impossivel, que se fez acompanhar de metodologia para a justificagao do

prego, solicitamos que o contrato n° 003/2017, seja prorrogado por mais 12 (doze)

meses, igual e sucessivo periodo do contrato originario, em a consonancia com o artigo

57, II da lei 8.666/93, bem como seja garantida a manutengao de seu equilibrio

economico financeiro.

Salvador - BA, 15 de Dezembro de 2020.

ITAMAR LQBO DA SILVA

Dirator

7
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CQNTRATO n°. 003/2017

i

Pelo presente instrument!), as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declaraises e cMusuIas:

LICITAÿAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,m, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00590/2017
DOTAQAO ORNAMENTARIA: 03.01.00-2036.39 Fonte 02 -Fundo Municipal da Saude.

i

:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito
publico intemo, com sede na Rua da Boa Esperanpa, n° 112, Lote 01 a 04, Loteamento Menino Jesus, Lauro de
Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o N° 13.881.550/0001-09, neste ato representado pelo Secretdrio Municipal da Saiide
Sr.Erasmo Alves de Moura. .i

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES, pessoa
juridica de direitoprivado, inscritano CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima,n° 470,Edf.
Empresarial Niemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770, neste ato representada pelos
seus atos constitutivos e procura?6es em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contrataÿao por inexigibilidade de licitafSo de empresa de consultoria para
servifos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara o FundoMunicipal de Saude.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente Contrato terd vigencia de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do termo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor total estipulado em R$156.000,00 (cento e
cinquenta e seis mil reais), sendo o valor mensal de RS12.000,00 (doze mil reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor serd pago em 12 (doze) parcelas mensais e uma
parcela adicional venclvel no mes de dezembro de 2017, referente ao fechamento de balanfo, sendo que o valor total
corresponde a 60% de mdo de obra e 40% de insumos.

CLAUSULA QUINTA-OBRIGACpESDA CONTRATADA:

a) Entregar o(s) servi$o(s) descritos no termo de reference, de acordo com a.proposta apresentada;
b) Responder pelos vfcios e defeitos do produto;
c) Receber o pre?o estipulado;
d) NSo transferir total, ou parcialmente o objeto deste contrato;
e) Aceitar, nas mesmas condifbes contratuais os acrdscimos ou supressoes que forem necessdrios, de atd 25% do valor
inicial do contrato, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93;
f) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessdrios para o adimplemento das obriga?6es decorrentes desse
contrato;
g) relatar a Administra$ao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestafSo dos servi?os que
constituem objeto do presente contrato;
h) Comunicar a prefeitura municipal de Lauro de Freitas os eventuais casos. fortuitos e de forfa maior, dentro do prazo
de dois dias dteis ap6s verificasSo do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovafSo, em atd cinco dias
consecutivos, apartir da data de sua ocorrencia, sob pena de ndo serem considerados.

CLAUSULA SEXTA-OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

I

'i

i

s
:

Promover por intermddio do servidor ou comissao designada na forma do artigo 67 da lei 8.666/93, o acompanhamento
e a fiscalizafSo da execu?ao do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prdprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu critdrio, exijam medidas corretivas por
parte da contratada. Sendo que a existSncia de fiscaliza?ao da contratante de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da contratadapor qualquer servifo mal executado ou bem eivado de vicio ou defeito.a

::
CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO: Os servifos ora aven?ados serSo fiscalizados pela Secretaria Municipal
da Saude - SESA.
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CLAUSULA OITAVA - RECONTLECIMF.NTO: A CONTRATADA feconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisao administrativa deste pacto, na forma daLeino. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motive para a rescisao administrativa deste contrato, a infrafao a
qualquer de suas cldusulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no artigo 78 daLeino. 8.666/93.

CLAUSULA DECEVLA - MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi$5es ou cldusulas ora aven?ados.

CLAUSULA DLCIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrative pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presen9a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questSes
oriundas deste pacto.

,1

i

# Lauro de Freitas, 14 de janeiro de 2017.

Secretdrio Municipal da Saudi- CONTRATANTE
Erasmo Alves de Moura

a.* '—<D
;

Municipio de Lain
tema Isabel Passos Goal

de Freitas/BA
icho-Prefeita

i

Gradus Assessoria e Consultoria
C/mtWbil Sociedade Simples -
C ida

TESTEMUNHAS:
s

IfAJJU>
NpME

9
i,

<7ME:
f go R-G- 2.2.164

:
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EXTRATO DO CONTRATO N® 003/2017

Contrato: 003/2017 CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTÿÿTÿÿ'IL'ÿ"0
SOCIEDADE SIMPLES. CNPJ: 07.602,453/0001-37. Contratante: Municfpio de Lauro de Freitas.

Licita?2o: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,II e art. 13, HI, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato:
Contratagao por inexigibilidade de licitagao de empresa de consultoria para servigos tecnicos
especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de Saude. Dota?So
Or?amentdria: 03.01.00-2036.39 Fonte 02 - Fundo Municipal da Saude. Data Assinatura: 14 de
janeiro de 2017, Prazo de vigencia: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. Valor:
O presente Contrato tem o valor total estipulado em R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais),
sendo o valor mensal de R$12.000,00 (doze mil reais).

i
i

;

L &

Moema Isabel Passos Gramacho

Oo
/

i

#3;

I
i
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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 011/2018 AO CONTRATO N°. 003/2017.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Muniplpio de Lauro de Freitas.
Processo Administrativo: 20807/2017. Licitagao: lnexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e
art. 13, III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratapao por inexigibilidade de licitagao
de empresa de consultoria para servigos tecnicos especializados de assessoria e consultoria
contabil para o Fundo Municipal de Saude. Objeto do Aditamento: ProrrogagSo do contrato
por mais 12 (doze) meses, com infcio em 14/01/2018 e termo final previsto para 14/01/2019,
conforme dotagao orgamentaria supra e em atendimento a solicitagao da Secretaria
Municipal da Saude. Dotagao Orgamentaria: 0301.2036.33903500.02 - SAODE. Data de
Assinatura: 12 de janeiro de 2018. Moema Isabel Passos Gramÿcho.

1

t

,

CERTIFICAgAO DIGITAL: MCUBW68DECF5K3K2LA/QAG

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br e_m servidor certificado ICP-BRASIL
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F*UBUCADO PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
LaiKKteFfeilas-ÿ/AtfW

SI/
PROCURADORIA GERAL DO MUNICfPIO

GUNDO TERMO DE ADITAMENTQ N° 011/2019 AO CONTRATO N° 003/2017

Andre Marter Prrmo
, Coordenador Execulflvo

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
clausulas e declarers:

CONTRATO ADITADO n°. 003/2017: Contrata?ao por inexigibilidade de licitafao de empresa de consultoria
para servifos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara oFundoMunicipal de Saude.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,Heart. 13,HI, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINTSTRATIVO: 23912/2018
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0100.2036.33903500.02; 02.1000.2028.33903500.01;
02.0700.2025.33903500.00; 02.1200.2030.33903500.00

it

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito piiblico intemo, com
sede na Pra?a JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela suaPrefeita, Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.!

t CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima, n° 470, Edf.EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETODO ADITAMENTO:
Prorroga?ao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 14/01/2019 e termo final previsto para
14/01/2020, conforme dotagao orgamentdria supra e em atendimento d solicitagdo da Secretaria Municipal da
Saude.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, comredagao da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teqr, na presenga das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.:l

Lauro de Freitas/BA,14 de Janeiro de 2018.

*

MUNICIPIO DE LAUROD :ITAS-LOpATARIO
Ira.Moema Isabel'Pasios GramacHo-Prefeita

SECRETAMOMUNICIPALÿ SAUDE
ERASMO Alves'SeMoura -Secretdno Municipal

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDAD] ’LES-CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Ia fit VliOaV'Ot’K F-i - >/IAO
c

.1
iqueTao4/ra
irador1 unicipio

Jradoria/evft/P'V'Lf
bw-y

rocu

Matricul;
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TERCrilRO TERMO DE ADITAMENTO N° 009/2020 AO CONTRATO N° 003/2017

!

1

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
cMusulas e declara?5es:

! CONTRATO ADITADO n°. 003/2017: Contrata?j(o por inexigibilidade de licita?ao de empresa de consultoria
para servi?os tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para oFundo Municipal de Saiide.

LICITACAO: Inexigibilidade n° 002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,III, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00203/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00;
1200.2030.33903500.00.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Pra?a JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela suaPrefeita, Sra. Moeroa Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renovafao do contrato por mais 12 (doze) meses,
com inicio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotafao orijamentiria supra e em

atendimento & solicitaÿao da Secretaria Municipal da Saude.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

•1

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLA£AO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.

8.666/93, comredaÿao da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen?a das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

f

Lauro de Freitas/BA, 14 de janeiro de 2020.

IICIPIO DE LAURO FREITAS-LOCATARIO
Sra.Moema IsabelPassos Gramacho-Prefeitam

SECRETAMOMUNICIPAL DA SAtJDE
Vidigal Galvao Cafezeiro Neto-Sccret&rioMunkipal

TADAGRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES-;

TESTEMUNHAS:

7 - tQ6.2oL'mS-oy
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1 PREFEITURA MUNICIPAL
h DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTON° 009/2020
AO CONTRATO N°. 003/2017.

CONTRATADA: GRADTJS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDAJDE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas.
Processo Administrative: 00203/2020. LicitafSo: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art.
13, III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratafao por inexigibilidade de licita?ao de
empresa de consultoria para servifos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil
para o Fundo Municipal de Saude. Objeto do Aditamento: Renovayao do contrato por mais 12
(doze) meses, com inlcio em 14/01/2020 e tenno final previsto para 14/02/2021, conforme

dotafao orcamentaria supra e em atendimento a solicitaipao da Secretaria Municipal da Saude.

Dotafao
0700.2025.33903500.00; 1200.2030.33903500.00.00. Data de Assinatura: 14 de janeiro de 2020.
MoemaIsabel Passos Gramacho.

!

Orpamentaria: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04;

m

I

CERTIFICAQAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ

Esta edifao encontra-se no site oficial deste ente.

%.! j
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Laura de Freitas MUNlCfPIO

hiexigibilidades
t

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TERMODEINEXIfiTBITJDADEDELICITACAON° 002/2017

A vista dos documentos contldos nos autos enos terinos do artlgo de

n° 25,II, contbinado com o Art. 13, incisoIII da let Federal de n® 8.666/93 e suas

alterafSes, dednro INEXIGlVEL O PROCEDIMENTO LICITAT6RIO para a

reaii'zapao da despesa abaixo especificada, HOMOLOGADO E ADJUDICADO o

' presente ato, nos terinos que se segue.
!
;

.i N°PROCESSO: 0590/2017

CREDOR: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

:SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ: 07.602.453/0001-37

ENDEREÿO: Rua Alceu Amoroso Lima, 470 Edf Empresarlnl Niemeyer sala

1208, 1209 e 1210,Caminho das Arvoreg- Salvador-Ba CEP 41.820-770.

f

OBJETO DE CONTRATACAO: contratapSo, por Inexlgibilidade de licitapSo, de

empresa de consultoria para servipos t6cnicos espectalizados de assessoria e

consultoria contibil para a Secretaria da Fazenda, o Fundo Municipal da

Saude, o Fundo Municipal de EducapSo e o Fundo Municipal de Asslstfincla

Social. Valor Global de R$ 1.105.000,00

i

Lauro deFreitas,14 deJaneiro de 2017.

AMocma/lsabelPassos Gramkc

(rcfeRa Municipal

CERTIFICAQAO DIGITAL: G/WWDZ6HK32F/P3ZQ0WT4Q
cam ouiytiU Oliuumiu-Od duetto. winvr.idUluuotidwo.ua>iw,wi OUI asinuvi ***» ismuv lor-ervsoiL
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PREPEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO tHIAQO DOS SANTOS, S/N
CENTRO

Mr

LAURO DE FREITAS
BA

TERMO OE REFERÿNdA - SERVES

ii

i-OBJETO.

ContratafSo de empress para prestar servlfot de consultoria espedalkada na drea de

Contabilidade Aplicada ao setor Publico, atuando nos departamentos tdcnlcos da prefeitura.

2-LOCAL DA ENTRE6A.

A consultoria devera ser prestada junto aos departamentos de contabilidade e das secretarias

da Fazenda, Saude, Educate e Assistfinda Social,

3 - JUSTIFICATIVA,

A necessidade de contratafSo de empresa eipedallzada em consultoria contdbil aplicada ao

setor publico faz-se necessdria em raz3o da obrlgatoriedade legal de manter e reaiizar uma

gestao contdbll dos recursos ptiblicos efidente, transparente e confidvel.

Justifica-se, tamb6m, em razio da necessidade de radonalizafSo administrativa, operacional e

de uniformizaflo dos procedlmentos contibels atlhentes Os Secfetarias da Fazenda, Satide,

Educa?3o e Assistfincia Social, aI6m do necessOflo atendimento as exigSncias estabelecidas

pelas resolufSes do TCM-BA e demais legislates pertfnentesk irea contSbil deste municfplo.

Desta forma, conslderando a natureza IndlspertsOvel do servifo ao perfeito funclonamento das

secretarias envolvidas, ante a otimlzafSo das retinas que ir3o promover a uniformidade dos

procedlmentos contObeis adotados e ainda dado o carater singular da contrata?3o, haja vista

as caracteristicas de conflabilldade e de qualldade dos servifos, justifica-se a necessidade de

contrataf§o ora requerida.

4-DESCRigAO DOS SERVICES.

FAZENDA

Consultoria na reallzafSo de diagnOstico inlclal acerea da sltua?3o da entldade em rela$So ao

atendimento aos procedlmentos contabeis, na gestSo armamentaria, financeira e patrimonial.

Consultoria na orientapSo mensal acerca das af<5e$ a serem tomadas em virtude a execuf3°
orjamentaria, financelra e patrimonial do perfodo.

Consultoria na avaliato dos itens contdbeisapontados nas notlficaffies, buscando resolver

todas as questoes no ambito da inspetoria.

J
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Consultoria na avaliacSo mensal do cumprlmento dos indices constitucionais, tais como:

A - Aplicafao minima do MDE, aplica?3o minima do FUNDEBF 60%, aplicacSo minima das afSes
em servifos publicos de saude-15%.

!

£

Consultoria na avaliagao do cumprimento do limite mdxlmo de 54% das despesas com pessoai.

Consultoria na avaliacSo do nivel de endivldamento da prefeitura.

Consultoria na avaliaÿo do cumprimento as NBCASP-NORMAS BRASILE1RAS DE

CONTABILIDADE.

Consultoria na analise do PCASP-PLANO DE CONTA APLICADO AO SETOR PUBLICO.

Consultoria nas resposta das notlficaffies mensals do TCM-BA nos aspectos contSbels.

Consultoria nas respostas da notifica?3o anual nos aspectos contdbeis.

Consultoria na elaboracao dos anexosdo Balance anual..1
Consultoria na elaborafSo da prestagSo de contas anual.

Disponibilizacao de relatdrio anual acerca da evdlufSo das contas no periodo, em relafio ao

diagnostico inicial, apontando alnda medidas e a$6es necessdrias ao bom cumprimento da

gestSo publica.'

iSAUDE

Consultoria na avaliacSo mensal do cumprimento dbs Indices constitucionais, tais como:

A•Aplicacio minima das acoes em servlcos ptibltCos de saude-15%.

Assessoria no processo de elabora$So de IftformaCfio para envio do SIOPS.

Assessoria para atendimento aos questionamentos referentesaos recursos do SUS.

EDUCAQAO

Consultoria na avaliacSo mensal do cumprimento dos indices constitucionais, tais como:

A - Aplicacio minima do MDE, aplicacSo minima do FUNDEBF 60%.

ElaboracSo de relatdrios mensals de acompanhamento dos Indices constitucionais referentes

a educacao.

DESENVOLV1MENTO SOCIAL

Assessoria no processo de acompanhamento das modificacfies mensals acerca dos aspectos

Contabeis, flnancelros e orcameiitifioJunto ao tCM-BA relacionados ao Fundo Municipal de

Assistfinda Social.

ii

L

Assessoria para atendimento aos questionamentos e consultas tScnicas vinculadas a questSes
contdbeis

24ft
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4.

5-QUAUFICA?A0 DOS CONSULTORES. :

A qualificafSo minima exigida para a execufSo dos servifos:

A empresa disponlbilizara proflssional de nfvel superior complete, com experience para

desenvolver todas as atividades elencadas no Item 4,
'

6-FORMA DE EXECUfAO DOS SERVES,

Os servifos serSo executados nas sedes da contratante e da contratada, conforme a

nefiessidade e natureza dos mesmos, attains centato telefdnico, por e-mail ou qualquer outro

melo forma!.

7-FORMA DE PAGAMENTO.

0 pagamento se darf em parcelas mensals, sends que o valor total corresponde a 60% MSo de

Obra e 40%de Insumos.

8-PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVIfOS

0 prazo de execuffo dos servifos serf de 12(d6Zft)me$es, contados a partir da data de

assinatura do contrato, podendo o contrato ser renovado por igual perlodo, atendendo ao art.

57, da lei 8.666/93.

9-FONTE DERECURSOS.

00-r Recurso do tesouro

10- OBRIGAQ0ES DA CONTRATADA

.1# Entregar o(s) servifo(s) descrito no termo de referenda, de acordo com a proposta

apresentada.

Responderpelos vfdos e defeltos do produto,

I

Receber o prefo estipulado.

N3o transferir total, ou pardatmente o objeto deste contrato.

Aceitar, nas mesmas condifoes contratuais os aerfscimos ou supressSes que forem

necessSrios, de ate 25% do valor Inldal do contrato, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93.

Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessaries para o adfmplemento das

obrlgaffies decorrentes desse contrato.

ComuMcar a prefeitura municipal de Lauro de Freitas os eventualcasos fortuitos e de fotfa
mafos, dentro do prazo de dols dlas utels apds a verificafio do fato e apresentar os

1
;!
t
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documentos para a respectiva aprova?5o> em ate dnco dlas consecutivos, a partir da data de
sua ocorr&ncia, sob peria de nSo serem considerados.

11-OBRIGACOES DA CONTRATANTE
• :i

:

Promover, por intermÿdio do servidor ou comissao deslgnado na forma do artigo 67 da lei n®

8.666/93, o acompanhamento e a fiscalizafao da execu?3o do contrato, sob os aspectos

quantitative e qualitative, anotando em registro prdprlo as falhas detectadas e comunlcando

as ocorrSncias de quaisquerfatos que, a seu criteria, exijam medidas corretivas por parte da

contratada. Sendo que a existSnda de fiscalliaflo da contratante de odo algum atenua ou

exlme a responsabilidade da contratada por qualquer servifo mal executado ou bem elvado de

vicio ou defeito.

Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condl;6es de pre$o e prazo

estabelecldas no edital.

4-DAS SANCHES E PENAUDADES

A InexecufSo total ou parcial dos servl$os ensejara a rescisflo contratual ou ajuste celebrado.

Qualquer circunstancia de rescisSo cantatual davara aer formalmente motlvada, assegurando o
contraditdrio e a ampla defesa.

I Laura de Freitas*Ba, 02/01/2017.

i1

AILTOÿPCORMCip DOS SANTOS

SecretSrfo Municipal da Fazenda

:>
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II Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consuitoria

EXCELENTISSIMA PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - SENHORA

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

A empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.602.453/0001-37,

sediada na Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,

Sala 1601, Caminho das Arvores, Salvador-BA, contratada por este municipio mediante

o Processo de Inexigibilidade de Licitagao n° 002/2017, Processo Administrative n°

00590/2017, vem, atraves do seu representante legal, expore requerer o que se segue.

O Municipio de Lauro de Freitas firmou o contrato n°004/2017 com esta

empresa, a fim de obter a prestagao de servigos tecnicos especializados de Assessoria

e Consultoria Contabil, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Contudo, cumpre destacar que a contratagao em epigrafe ostenta a

natureza de servigos continuados, posto que:

a) Sua interrupgao pode comprometer a continuidade das atividades da

Administragao;

b) Sua finalidade visa atender necessidades permanentes da

Administragao;

c) Constitui atividade de apoio, a fim de que a Administragao possa

cumprir sua missao institucional;

d) O produto esperado nao se exaure em periodo pre-determinado;

e) Nao tern como escopo a obtengao de produtos especificos.

l



13 Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

De tal forma, pressupoe-se a necessidade de sua extensao por mais de

um exercicio financeiro. Uma possfvel interrupgao traria prejufzos nao apenas a

eficiencia dos servigos publicos, mas a indispensavel prestagao de contas e informagoes

aos orgaos de controle, vez que trata-se de uma necessidade permanente e renovada.

Assim, faz-se o presente para solicitar a prorrogagao do prazo de

vigencia do contrato aludido, por igual e sucessivo periodo.

Ademais, sabe-se que a prorrogagao em debate encontra amparo legal

nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. Sendo, inclusive, recomendada com vistas a

obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao.

Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - a prestagao de servigos a serem executados de forma 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.

Corroborando o quanto aqui sustentado, merecem destaque as

consideragoes delineadas pelo Relator Conselheiro Fernando Vita, no Processo TCM n°

30.201/09, em apreciagao ao termo de ocorrencia apresentado em face do ex-prefeito

do Municfpio de Salvador, vejamos:

“(...) Servigos continuados sao aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manutengao dos servigos pOblicos, exercidos durante todo o

tempo da contratagao, ou entao aqueles exercidos sem predeterminagao dos

momentos, porem postos a disposigao do contratante a todo tempo em regime de

prontidao ou sobreaviso, e que correspondem sempre a necessidades permanentes,

e nesse sentido estaveis, da Administragao. Em geral questiona-se quern os prestara,

mas nao se serao ou nao prestados, pois que isso 6 inquestionavel.

2

3*



Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av, Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

Diferenciam-se dos demais servigos nao continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entao correspondem a um propdsito predeterminado e

objetivamente limitado, com infcio, meio e fim, enquanto que os servigos continuados

sao prestados sem essa limitagao de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de um predio nao pode ser tido como

continuo, pois que corresponde a um escopo que, conclufdo, dispensa o servigo ate

nao se imaginar quando, eliminando por completo a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

Ja o fornecimento de combustivel, como a manutengao de maquinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigilancia, limpeza ou conservagao; o servigo

de transporte coletivo; e tantos mais, sao servigos que precisam existir

permanentemente, inalteravel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontornaveis ou do servigo publico ou da populagao - e a estes a Lei n° 8.666/93

classificou de servigos de execugao continuada (...)”.(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

-Termo de ocorrencia. Relator: Cons. Fernando Vita)

Poroutro lado, o contrato em comento tem total obediencia ao arcabougo

juridico que rege a materia, quer seja legal, jurisprudencial, ou doutrinario, fazendo

constar nos autos do processo administrativo documentos probatorios que atestam sua

experience, bem como sua notoria especializagao em assuntos e procedimentos que

perfazem o objeto da contratagao municipal.

Neste cortejo, encontra-se assentado no Direito Administrativo Brasileiro

que a regra geral vigente para a aquisigao de bens ou a contratagao de servigos por

parte da Administragao Publica, passa pela obrigatoriedade de licitagao, COM AS

EXCECOES ESPECIFICADAS NA LEGISLACAO. como se ve da leitura do art. 37,

inciso XXI da Constituigao Federal, que dispoe:

Art. 37 - omissis;

(...)

XXI - RESSALVADOS OS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLACAO. as obras,

servigos, compras e alienagdes serao contratados mediante processo de

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes,

com clausulas que estabeiegam obrigagoes de pagamento, mantidas as

condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as

3
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Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigagdes".

Conforme constatado na norma retro mencionada, existem hipoteses

que prescinde de licitagao, as denominadas “contratagoes diretas”. Nestes casos, a

legislagao estabelece situagoes excepcionais de celebragao de contratos sem a

realizagao de procedimento licitatorio.

As hipoteses de contratagoes diretas, dividem-se em dois grupos:

situagoes de inexigibilidade e situagoes de dispensa.

Na ligao de Marcelo Alexandrino:

Ha inexigibilidade quando a licitagao e juridicamente impossivel. A impossibilidade

juridica de licitar decorre da impossibilidade de competigao, em razao da

inexistencia de pluralidade de potencias proponentes.

Ha dispensa de licitagao quando esta e possivel, ou seja, ha possibilidade de

competigao, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitagao. (Direito

administrative Descomplicado, 22a edigao.)

Nesse sentido, o art. 25, II da Lei 8.666/93, que trata da hipotese do caso

em comento:

Art. 25. E inexigrvel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em

especial:

(...)

II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de

natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao,

vedada a inexigibilidade para servigos de pubiicidade e divulgagao;

Em complemento o art. 13:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais

especializados os trabaihos relativos a:

(...)

4
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Consultoria

assessorias ou consultorias t6cnicas e auditorias financeiras ou

tributarias; (Redaqao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

Dessa forma, a inexigibilidade baseia-se em uma estimativa acerca da

inutilidade da licitagao, derivada da ausencia de criterios objetivos de julgamento que

possam embasar a decisao acerca da proposta mais vantajosa.

II

Ora, o servigo contratado em epigrafe, no qual diz respeito a contratagao

de empresa para prestar servigo de assessoria e consultoria na area contabil, vai alem

de dados objetivos ou previslveis capazes de serem produzidos por urn diligente servidor

interno, tendo em vista que transpassa o rol de competencias das rotinas diarias do

departamento, envolvendo atividades de pianejamento, avaiiagao, capacitagao, emissao

de relatorios tecnicos e contabeis previstos na legislagao (LRF, Lei 4,320/64, etc), dentre

outras atividades que exigem grande qualificagao tecnica.

Ademais, trata-se de uma atividade que requer experience e

qualificagao para que se possa determinar a melhor orientagao dentre as quais se

confrontam. Nesse aspecto, o servigo em testilha pode se diferenciar de executor para

executor, na medida em que a subjetividade da materia traga inumeras possibilidades de

realizagoes.

Cumpre atestar que o presente requerimento de aditivo encontra-se em

consonancia com os principios da razoabilidade, moralidade e economicidade, nao se

tratando de nenhuma despesa nova criada no Municipio, nem mesmo expandida neste

governo, mas atinentes aos padroes de despesa ja realizadas ha anos.

Importante destacar que o processo administrative de contratagao retro

referido, SE FEZ ACOMPANHAR DE METOPOLOGIA PARA JUSTIFICATIVA DO

PRECO. com a qual se efetivou total cumprimento ao arcabougo juridico que rege a

materia, sobretudo ao paragrafo unico, inciso III do art. 26, que traz como requisito

indispensavel a contratagao por inexigibilidade de licitagao, a justificativa de prego,

verbis:

5
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Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

Ill - justificative do prego.

(...)

No caso em tela, apesar dos servigos tecnicos profissionais contratados

serem inquestionavelmente tecnicos, especializados e singulares, e, portanto,

insuscetiveis de comparagao e de definigao de criterio objetivos para contratagao, restou

devidamente justificado o prego para contratagao, atraves de contratos anteriores com o

mesmo objeto, o que demonstra a compatibilidade dos pregos praticados no mercado.

Atenta-se aue a metodoloqia adotada para iustificar o preco da

contratacao encontra ressonancia na jurisprudence patria. na medida que

contratacoes anteriores com o mesmo objeto e mesmo prestador de servico sao.

inequivocamente, meio Idoneo para aferir a compatibilidade do preco da

contratacao com o praticado no mercado.

Nesta esteira, a Advocacia Geral da Uniao, por meio da Orientagao

Normativa n° 17, de 1° de abril de 2009, se pronunciou que: “A razoabilidade do valor

das contratacoes decorrentes de inexigibilidade de licitacao podera ser aferida por

meio da comparacao da proposta apresentada com os precos praticados pela

futura contratada junto a outros entes publicos e/ou privados, ou outros meios

iaualmente idoneos”. Grifamos.

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Tambem importante e o entendimento pacifico de que a justificativa de prego e

elemento essencial da contratagao, posto que a sua validade depende da

verificagao da razoabilidade do prego ajustado, conforme preve o inciso 111 do art.

26 da Lei n° 8.666/1993. (...) a inviabilidade de competigao nao constitui obice,

por si, a verificagao da razoabilidade do prego. Diversos sao os parametros que

poderao ser utilizados para se avaliar a adequagao dos pregos, mesmo quÿndo

6
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Consultoria

se tratar de fornecedor exclusivo’TCU, Acordao n° 2.611/2007, Plenario, Rel. Min.

Augusto Nardes, j. em 05.12.2007

Por fim, requer a atualizagao contratual dos valores firmados, ante a

incidencia inflacionaria, com base no Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M,

objetivando a manutengao do equilibrio economico financeiro do contrato, na esteira do

que dispoe o art. 57, § 1°; 58, I, §§ 1° e 2°, e 65, II, d, e § 6°, todos da Lei Geral de

Licitagoes e Contratos, Lei Federal 8666/93, no valor percentual aproximado de 40,10%,

incidente sobre o valor global do contrato, no periodo de janeiro de 2017 a dezembro de

2020, que passara a ser de R$ 327.828,84 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e

vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Desta forma, uma vez demonstrado que o contrato tern como objeto a

prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados (art. 25, II) de Consultoria

Contabil, na forma do art. 13, III da Lei 8.666/93, desempenhado por empresa detentora

de qualificagao tecnica e experiencia para tal, em hipotese que a licitagao seria

juridicamente impossivel, que se fez acompanhar de metodologia para a justificagao do

prego, solicitamos que o contrato n° 004/2017, seja prorrogado por mais 12 (doze)

meses, igual e sucessivo periodo do contrato originario, em a consonancia com o artigo

57, II da lei 8.666/93, bem como seja garantida a manutengao de seu equilibrio

economico financeiro.

Salvador - BA, 15 de Dezembro de 2020.

[ARd-OBO DA SILVA

iretor
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5ecr«t8ri*'Vunicipat CONTRATO n°. 004/2017

Pelo presente instrument, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes

declarafoes e clausulas:

LICITAQAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,ne art. 13, III, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00590/2017
DOTAQAO ORQAMENTARIA: 02.10.2028-39 fonte 01-FundoMunicipal deEducafSo.

CONTRATANTE: MUNICEPIO DE LAURO DEFREITAS, pessoa jurfdica de direito publico jnterno, com sede e
foro na Pra?a Joao Thiago dos Santos s/n°, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o N° 13.927.819/0001-40, neste

ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES, pessoa
juridica de direito privado, inscritano CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima,n° 470, Edf.
Empresarial Niemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770, neste ato representada peios
seus atos constitutivos e procura9Ses em anexo, que abaixo subscreve.

'i

CLAUSULA PRIMEIRA - QBJETO: ContratafSo por inexigibilidade de licitaÿSo de empresa de consultoria para
serviyos tÿcnicos especializados de assessoria e consultoria cont&bil para 6 Fundo Municipal de Educafao.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente5 Contrato terd vigencia de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do termo.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor total estipulado em R$234.000,00 (duzentos e
trinta e quatro mil reais), sendo o valor mensal de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor ser& pago em 12 (doze) parcelas mensais e uma
parcela adicional vencivel no mes de dezembro de 2017, referente ao fechamento de balanfo, sendo que o valor total
corresponde a 60% de mao de obra e 40% de insumos.

CLAUSULA QUINTA-OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Entregar o(s) servi?o(s) descritos no termo de referenda, de acordo com aproposta apresentada;
b) Responder peios vicios e defeitos do produto;
c) Receber o prefo estipulado;
d) NSo transferir total, ou parcialmente o objeto deste contrato;
e) Aceitar, nas mesmas condi?Ses contratuais os acrdscimos ou supressdes que forem necessdrios, de at6 25% do valor
inicial do contrato, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93;
I) Assumir todos os gastos e despesas que se fizeremnecessdrios para o adimplemento das obriga96es decorrentes desse
contrato;
g) relatar a Administraÿao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta?ao dos servÿos que
constituem objeto do presente contrato; n
h) Comimicar a prefeitura mimicipal de Lauro deFreitas os eventuais casos fortuitos e de for?a maior, dentro do prazo

. de dois dias titeis ap6s verificaÿSo do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprova93o, em at6 cinco dias
consecutivos, apartir da data de sua ocorrencia, sob pena denao serem considerados.

?

-- Jt .

CLAUSULA SEXTA-OBRIGACQES DA CONTRATANTE:

Promover por intermddio do servidor ou comissao designada na forma do artigo 67 da lei 8.666/93, o acompanhamento
e a fiscaliza93o da execu9ao do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prdprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorrSncias de quaisquer fatos que, a seu critdrio, exijam medidas corretivas por
parte da contratada. Sendo que a existSncia de fiscaliza9ao da contratante de modo algum atenua ou exime a

responsabilidade da contratadapor qualquer servi90mal executado ou bem eivado de vicio ou defeito.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO: Os servigos ora aven9ados serSo fiscalizados pela Secretaria Municipal
da EducafSo - SEMED.

Pagina1de 2
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CLAUSULA OITAVA - RF.CONHF.PIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar arescisao administrativa deste pacto,na forma daLeino. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a infrafSo a
qualquer de suas cldusulas, ou a ocorrencia das hip6tesesprevistas no artigo 78 daLeino. 8.666/93.

CLAUSULA DECEMA - MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o

valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi?6es ou cMusuIas ora avemjados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

!i

!

I

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na

presenfa de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas, 14 de janeiro de 2017.

iecretdrio Municipal da Educaÿao

Roberto Wellington Lopes

G.
Municfpio tfe'Lauro de Freitq:

/ Moema Isabel Pa' f,-CONTRATANTE
Gramacho-Prefeita

'!
>?

J Gradus/kssessoria e Consultoria

ContaÿilSotiedade Simples -
Contratada

l

TESTEMUNHAS:

NjpME:
R.G.

|j

it
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TERMO DE1NEXIGIBILIDAI

A vista dos documentÿ
n° 25, Jl, combinado com o Art. 13J tfiff
aItera?Ses, declaro INEXIGtVEL <j) LICITAT6RIO para

reaUza(3n da despesa abaixo espedl j»i$jl l&MOLOGADOE ADJUDJCADO o

presente ato, nos termos que se segued

002/2017

qk nos autos e nos termos do arttgo de

dÿa lei Federal de n‘ 8.666/93

:
e suas

a

:

I-

N°PROCESSO: 0590/2017

CREDOR: GRADUS ASSESSOR

SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ: 07.602.453/0001-37

ENDERECO: Rua Alcen Amoroso.sljfin
1208, 1209 e 1210,Caminho das Arvo &

t CONSL’LTORIA CONTABIL
m

Ki&

j(TO : Edf Empresarlal Nicmeyer sala

fiiiador-Ba CEP 41.820-770.
’.! -

i \

OBJETODE CONTRATACAO: oaf)]
empresa de consultoria para servi

consultoria contebil para a Secreja

SaCide, o Fundo Municipal de Educi

Social. Valor Global de R$ 1.105.000,1

Jiÿ:,por inexigibilidade de licitagSo, de

pUiÿphCos especializados de assessoria e
«2r IKl* j«. j !, |

I'ttii i Fazenda, o Fundo Municipal de

e|o Fundo Municipal de AssistSncia¥ i%* !i:
31 \

£

Lauro del iijl4 deJaneiro de 2017.
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1’Passos Gram chjoMoi
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Lauro de Freitas mm PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASMAijdre MattaJttrfaL. _

<_ Coprdenador Execultilo i

PKIME
PROCURADORIA GERAL DO MUNltiPIO

IRQ TERMODE ADITAMENTO N° 012/2018 AO CONTRATO N° 004/2017

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
clausulas e dcclarapOes:

CONTRATO ADITADO n°. 004/2017: ContratapSo por inexigibilidade de licitapSo de empresa de consultoria
para servipos tÿcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara o Fundo Municipal de Educapilo.

LICITACAP: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,Heart. 13,HI, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATE): 20807/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1000.2028.33903500.01 - SEMED

t

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Prapa Jo3o Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

i
CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470, Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Aryores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIME1RA - OBJETODO ADITAMENTO:
Prorrogapao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 14/01/2018 e termo final previsto para
14/01/2019, conforme dotapdo orpamentdria supra e em atendimento d solicitapSo da Secretaria Municipal da
Educapdo.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÿAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

;

i

x

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAQAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, comredapdo da lei n°. 8.883/94 e demais nonnas de direito administrative e civilpertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenpa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro deFreitas para dirimir qualquer questdo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 12 de janeiro de 2018.;

MUNICIPIO DE L#tJRODEFREITA
Sra.MpemallsabelPassos Gi

\LOCATARIO
IO-Prefeita

?
!

SECRjETÿRIA RiUNICIPAtllEEDUCÿAO
Paulo Gabriel Soledade Naerfv Secretdrio Municipal,1

'i

/ES-CONTRATADAGRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE

TESTEMUNHAS:

1.

U ioG SidJ M

xmrVK
0- xwdfe

I
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PUBLICADG
Laura de Freitaÿ/rilJoÿn PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DEFREITASQ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPiO

' Coyfdenadot &xecÿ ffcRCEmQ TERMQDE ADITAMENTON° 010/2020 AO CONTRATON° 004/2017

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abajxo especificado, de acordo com as seguintes
clausulas e declaragoes:

CONTRATO ADITADO n°. 004/2017: ContratagSo por inexigibilidade de licitagdo de empresa de consultoria
para servigos tÿcnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de EducagSo.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,III, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00203/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00;
1200.2030.33903500.00.

•:

i

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Pra9a JoSo Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeitaj Sra. Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Camiriho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renovagao do contrato por mais 12 (doze)
meses, com inlcio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotagao orgamentdria
supra e em atendimento & solicitagao da SecretariaMunicipal da Educagao.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICA£AO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAÿAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com redagao da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro deFreitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 14 de janeiro de 2020.

MUNICIPIODELAURODEFREITAS-LOOA
/ Sra..MoiCfi®Isabel Passos Gramadny- ]

dÿSEpRETARIA MUNICIPALDtiEDUCACAO
Vania Maria Galvao de Carvalho-Secretdrio Municipal

TARIO
Prefeita%

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES -LCONTRATADA
i

TESTEMUNHAS:

zJtatfa .MM

PdginaIde1



E Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

EXCELENTISSIMA PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - SENHORA

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO.

A empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.602.453/0001-37,

sediada na Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,

Sala 1601, Caminho das Arvores, Salvador-BA, contratada por este municipio mediante

o Processo de Inexigibilidade de Licitagao n° 002/2017, Processo Administrative n°

00590/2017, vem, atraves do seu representante legal, expore requerer o que se segue.

O Municipio de Lauro de Freitas firmou o contrato n° 005/2017 com esta

empresa, a fim de obter a prestagao de servigos tecnicos especializados de Assessoria

e Consultoria Contabil, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Contudo, cumpre destacar que a contratagao em epigrafe ostenta a

natureza de servigos continuados, posto que:

a) Sua interrupgao pode comprometer a continuidade das atividades da

Administragao;

b) Sua finalidade visa atender necessidades permanentes da

Administragao;

c) Constitui atividade de apoio, a fim de que a Administragao possa

cumprir sua missao institucional;

d) O produto esperado nao se exaure em periodo pre-determinado;

e) Nao tern como escopo a obtengao de produtos especificos.

l
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H Gradus Assessoria e Consultoria Contabil
Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

De tal forma, pressupoe-se a necessidade de sua extensao por mais de

um exercfcio financeiro. Uma possfvel interrupgao traria prejuizos nao apenas a

eficiencia dos servigos publicos, mas a indispensavel prestagao de contas e informagSes

aos orgaos de controle, vez que trata-se de uma necessidade permanente e renovada.

Assim, faz-se o presente para solicitar a prorrogagao do prazo de

vigencia do contrato aludido, por igual e sucessivo periodo.

Ademais, sabe-se que a prorrogagao em debate encontra amparo legal

nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. Sendo, inclusive, recomendada com vistas a

obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao.

Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - a prestagao de servigos a serem executados de forma 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.

Corroborando o quanto aqui sustentado, merecem destaque as

consideragoes delineadas pelo Relator Conselheiro Fernando Vita, no ProcessoTCM n°

30.201/09, em apreciagao ao termo de ocorrencia apresentado em face do ex-prefeito

do Municipio de Salvador, vejamos:

“(...) Servigos continuados sao aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manutengao dos servigos publicos, exercidos durante todo o

tempo da contratagao, ou entao aqueles exercidos sem predeterminagao dos

momentos, por6m postos a disposigao do contratante a todo tempo em regime de

prontidao ou sobreaviso, e que correspondem sempre a necessidades permanentes,

e nesse sentido estaveis, da Administragao. Em geral questiona-se quern os prestara,

mas nao se serao ou nao prestados, pois que isso 6 inquestionavel. .

2
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Av. Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Nova Iorque,
Salas 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Caminho das Arvores
Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021
(71) 3272-6614 / 3272 0074
administracao@gradusnet.com.brGRADUS

Consultoria

Diferenciam-se dos demais servigos nao continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entao correspondem a um proposito predeterminado e

objetivamente limitado, com inicio, meio e fim, enquanto que os servigos continuados

sao prestados sem essa limitagao de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de um predio nao pode ser tido como

continuo, pois que corresponde a um escopo que, concluido, dispensa o servigo at6

nao se imaginar quando, eliminando por completo a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

J£ o fornecimento de combustivel, como a manutengao de maquinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigilancia, limpeza ou conservagao; o servigo

de transporte coletivo; e tantos mais, sao servigos que precisam existir

permanentemente, inalteravel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontornaveis ou do servigo publico ou da populagao - e a estes a Lei n° 8.666/93

classificou de servigos de execugao continuada (...)”.(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

-Termo de ocorrencia. Relator: Cons. Fernando Vita)

Por outro lado, o contrato em comento tem total obediencia ao arcabougo

juridico que rege a materia, quer seja legal, jurisprudencial, ou doutrinario, fazendo

constar nos autos do processo administrativo documentos probatorios que atestam sua

experience, bem como sua notoria especializagao em assuntos e procedimentos que

perfazem o objeto da contratagao municipal.

Neste cortejo, encontra-se assentado no Direito Administrativo Brasileiro

que a regra geral vigente para a aquisigao de bens ou a contratagao de servigos por

parte da Administragao Publica, passa pela obrigatoriedade de licitagao, COM AS

EXCECOES ESPECIFICADAS NA LEGISLACAO. como se ve da leitura do art. 37,

inciso XXI da Constituigao Federal, que dispoe:

Art. 37 - omissis;

(...)

XXI - RESSALVADOS OS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLACAO. as obras,

servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante processo de

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes,

com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as

ente permitira ascondigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o q

3
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exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigagoes".

Conforme constatado na norma retro mencionada, existem hipoteses

que prescinde de licitagao, as denominadas “contratagoes diretas”. Nestes casos, a

iegislagao estabelece situagoes excepcionais de celebragao de contratos sem a

realizagao de procedimento licitatorio.

As hipoteses de contratagoes diretas, dividem-se em dois grupos:

situagoes de inexigibilidade e situagoes de dispensa.

Na ligao de Marcelo Alexandrino:

Ha inexigibilidade quando a licitagao 6 juridicamente impossivel. A impossibilidade

juridica de licitar decorre da impossibilidade de competigao, em razao da

inexistencia de pluralidade de potencias proponentes.

Ha dispensa de licitagao quando esta e possivel, ou seja, ha possibilidade de

competigao, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitagao. (Direito

administrative Descompiicado, 22a edigao.)

Nesse sentido, o art. 25, II da Lei 8.666/93, que trata da hipotese do caso

em comento:

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em

especial:

(...)

II- para a contratagao de servigos t6cnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de

natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializagao,

vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao;

Em complemento o art. 13:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais

especializados os trabalhos reiativos a:

(...)

4
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assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou

tributarias; (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

II

Dessa forma, a inexigibilidade baseia-se em uma estimativa acerca da

inutilidade da licitagao, derivada da ausencia de criterios objetivos de julgamento que

possam embasar a decisao acerca da proposta mais vantajosa.

Ora, o servigo contratado em epigrafe, no qual diz respeito a contratagao

de empresa para prestar servigo de assessoria e consultoria na area contabil, vai alem

de dados objetivos ou previsiveis capazes de serem produzidos por urn diligente servidor

interno, tendo em vista que transpassa o rol de competencias das rotinas diarias do

departamento, envolvendo atividades de planejamento, avaliagao, capacitagao, emissao

de relatorios tecnicos e contabeis previstos na legislagao (LRF, Lei 4.320/64, etc), dentre

outras atividades que exigem grande qualificagao tecnica.

Ademais, trata-se de uma atividade que requer experience e

qualificagao para que se possa determinar a melhor orientagao dentre as quais se

confrontam. Nesse aspecto, o servigo em testilha pode se diferenciar de executor para

executor, na medida em que a subjetividade da materia traga inumeras possibilidades de

realizagoes.

Cumpre atestar que o presente requerimento de aditivo encontra-se em

consonancia com os principios da razoabilidade, moralidade e economicidade, nao se

tratando de nenhuma despesa nova criada no Municlpio, nem mesmo expandida neste

governo, mas atinentes aos padroes de despesa ja realizadas ha anos.

Importante destacar que o processo administrative de contratagao retro

referido, SE FEZ ACOMPANHAR DE METODOLOGIA PARA JUSTIFICATIVA DO

PRECO. com a qual se efetivou total cumprimento ao arcabougo juridico que rege a

materia, sobretudo ao paragrafo unico, inciso III do art. 26, que traz como requisito

indispensavel a contratagao por inexigibilidade de licitagao, a justificativa de prego,

verbis: /) /
5
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Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

Ill - justificativa do prego.

(...)

No caso em tela, apesar dos servigos tecnicos profissionais contratados

serem inquestionavelmente tecnicos, especiaiizados e singulares, e, portanto,

insuscetiveis de comparagao e de definigao de criterio objetivos para contratagao, restou

devidamente justificado o prego para contratagao, atraves de contratos anteriores com o

mesmo objeto, o que demonstra a compatibilidade dos pregos praticados no mercado.

Atenta-se que a metodologia adotada para iustificar o preco da

contratacao encontra ressonancia na jurisprudence patria. na medida que

contratacoes anteriores com o mesmo obieto e mesmo prestador de servico sao.

ineauivocamente. meio idoneo para aferir a compatibilidade do preco da

contratacao com o praticado no mercado.

Nesta esteira, a Advocacia Geral da Uniao, por meio da Orientagao

Normativa n° 17, de 1° de abril de 2009, se pronunciou que: “A razoabilidade do valor

das contratacoes decorrentes de inexigibilidade de licitacao podera ser aferida por

meio da comparacao da proposta apresentada com os precos praticados pela

futura contratada junto a outros entes publicos e/ou privados, ou outros meios

igualmente idoneos”. Grifamos.

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Tambem importante e o entendimento paclfico de que a justificativa de prego e

elemento essencial da contratagao, posto que a sua validade depende da

verificagao da razoabilidade do prego ajustado, conforme preve o inciso III do art.

26 da Lei n° 8.666/1993. (...) a inviabilidade de competigao nao constitui obice,

por si, a verificagao da razoabilidade do prego. Diversos sao os parametros que

poderao ser utilizados para se avaliar a adequagao dos pregps, mesmo quando

6
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se tratar de fornecedor exclusivo’TCU, Acordao n° 2.611/2007, Plenario, Rel. Min.

Augusto Nardes, j. em 05.12.2007

Por fim, requer a atualizagao contratual dos valores firmados, ante a

incidence inflacionaria, com base no Indice Geral de Pregos do Mercado - IGP-M,

objetivando a manutengao do equillbrio economico financeiro do contrato, na esteira do

que dispoe o art. 57, § 1°; 58, I, §§ 1° e 2°, e 65, II, d, e § 6°, todos da Lei Geral de

Licitagoes e Contratos, Lei Federal 8666/93, no valor percentual aproximado de 40,10%,

incidente sobre o valor global do contrato, no periodo de janeiro de 2017 a dezembro de

2020, que passara a ser de R$ 182.127,14 (cento e oitenta e dois mil, cento e vinte e

sete reais e quatorze centavos).

(

Desta forma, uma vez demonstrado que o contrato tern como objeto a

prestagao de servigos tecnicos profissionais especializados (art. 25, II) de Consultoria

Contabil, na forma do art. 13, III da Lei 8.666/93, desempenhado por empresa detentora

de qualificagao tecnica e experience para tal, em hipotese que a licitagao seria

juridicamente impossivel, que se fez acompanhar de metodologia para a justificagao do

prego, solicitamos que o contrato n° 005/2017, seja prorrogado por mais 12 (doze)

meses, igual e sucessivo periodo do contrato originario, em a consonance com o artigo

57, II da lei 8.666/93, bem como seja garantida a manutengao de seu equillbrio

economico financeiro.
r

Salvador - BA, 15 de Dezembro de 2020.

ITAMAR LQBO DA SILVA

Diretor
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CONTRATO n°. 005/201?

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebrant o presente Contrato, mediante as seguintes

declarers e dausulas:

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13, HI, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00590/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.12.17-2030-39 fonte 00-SEMASCI.

CONTRATANTE: MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede e

foro na Praja JoSo Thiago dos Santos s/n°, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o N° 13.927.819/0001-40, neste

ato representado por sua Prefeita Sra. Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima,n° 470, Edf.
Empresarial Niemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770, neste ato representada pelos
seus atos constitutivos e procura96es em anexo, que abaixo subscreve.

j|J]| CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: ContratacSo por inexigibilidade de licita$3o de empresa de consultoria para

servifos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbilpara o Fundo Municipal de AssistSncia Social.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZQ DO CONTRATO: O presente Contrato tera vigSncia de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do termo.

1 CLAUSULA TERCEIRA - PRECQ: O presente Contrato tem o valor total estipulado em RS130.000,00 (cento e
11** trinta mil reais), sendo o valor mensal de RS10.000,00 (dez mil reais).

, CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor serd pago em 12 (doze) parcelas mensais e uma
parcela adicional venclvel no mes de dezembro de 2017, referente ao fechamento de balanÿo, sendo que o valor total
corresponde a 60% de m2o de obra e 40% de insumos.

CLAUSULA QUINTA-0BRIGAC6ESDA CONTRATADA:

i

a) Entregar o(s) servifofs) descritos no termo de referSncia, de acordo com a proposta apresentada;
b) Responder pelos vicios e defeitos do produto;
c) Receber o pre?o estipulado;
d) Nao transferir total, ouparcialmente o objeto deste contrato;
e) Aceitar, nas mesmas condi$5es contratuais os acrdscimos ou supressSes que forem necessdrios, de atd 25% do valor
inicial do contrato, de acordo com o art. 65 da lei 8.666/93;
f) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necess&rios para o adimplemento das obriga?6es decorrentes desse
contrato;
g) relatar h Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestaÿSo dos servÿos que
constituent objeto do presente contrato;
h) Comunicar a prefeitura municipal de Lauro de Freitas os eventuais casos fortuitos e de for9a maior, dentro do prazo
de dois dias uteis ap6s verifica92o do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprova9ao, em ate cinco dias
consecutivos, apartir da data de sua ocorr§ncia, sob pena de n2o serem considerados.

CLAUSULA SEXTA-OBRIGACOESDA CONTRATANTE:

v’-1'

is
L
I.

Promover por intermddio do servidor ou comissSo designada na forma do artigo 67 da lei 8.666/93, o acompanhamento
e a fiscaliza9So da execu92o do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prdprio as

falhas detectadas e comunicando as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas por
parte da contratada. Sendo que a existencia de fiscaliza92o da contratante de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da contratada por qualquer servi90 mal executado oubem eivado de vicio ou defeito.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO: Os servÿos ora aven9ados serao fiscalizados pela Secretiria Municipal de

AssistSncia Social e Cidadania-SEMASCI.
ft
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-
CLAUSULA OITAVA - RKrONHF.CIMr.NTO: A CONTRATADA reconhece OS direitos do CONTRATANTE em
operar a rescisao administrativa deste pacto,na forma daLeino. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA NONA - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste contrato, a mfrafSo a
qualquer de suas clausulas, ou a ocorrSncia das hip6teses previstas no artigo 78 daLeino. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcard com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condifOes ou clausulas ora avenfados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na

presenfa de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas,14 de janeiro de 2017.

SecrfetSria p¥unicipal de Desenvolvimento Social
Huldaci dos Reis Santana

Municroio de Lauro de Freitas/BA -Contratante
MoemaIsabel Passds Grpmacho-Prefeita

Gradus/Assessoria e Consultoria Contabil
Sociedade Simples -
Contra'tada

!

i
TESTEMUNHAS:

IfOMSE:
R.G.C&6‘ZW&Gc10

PJL
raOME:

iO\A tons'
a

R.G.
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TERMODEINEXIGIBILlDAÿliliL1C1TACAO N° 002/2017

>•!

os-n'oi autos e nos termos do ardgo de

Ida Id Federal.de n* 8.666/93

LIOTAT6RIO para a

ikiij ttOMOLOGADO E ADJUJDICADO o

A vista dos documentoi

n° 35, Jl, contblnado com o Art.13,1
altera?6es, declaro INEXIGfVEL (>

realiza(ai) da despesa abaixo especif!

presente ato, nos termos que se segue;

€ j
e suas

&

* n

N-PROCESSO: 0590/2017

CREDOR: GRADUS ASSESSORÿ!'
SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ: 07.602.453/0001-37 ||*;|J
ENDERECO: Rua Alcen Amorosoÿifi
1208,1209 c 1210,Caminho das Arvii &&

£ CONSULTORIA CONTABEL
It

Iti :i!
;ÿ

!<lfO Edf Empresarlal Niemeyer sala

Uvador-Ba CEP 41.820-770.

OBJETO DE CONTRATACAO:coniÿW:por Inexigibilidade de llcitagao, de

empresa de consultorla para servlfr i!td£ficos especializados de assessoria e

consultorla contebil para a Secrei i\ Fssenda, o Fundo Municipal de

Saude, o Fundo Municipal de Edu§ o Pundo Municipal de AssIstSncia

Social. Valor GlobaldeR$ 1.105.00040 4« ;

•KM .

Lauro janelro de 2017.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRIMEIRO TERMQ DE ADITAMENTO N° 013/2018 AO CONTRATO N° 005/2017

i«

Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
cl&usulas e declaraÿoes:

: CONTRATO ADITADO n“. 005/2017: Contrata9ao por inexigibilidade de licitafSo de empresa de consultoria
para servifos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria cont&bil para o Fundo Municipal de AssistSncia
Social.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,HI, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATTVO: 20807/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1200.2030.33903500 - SEMDESC

CONTRATANTE: MUNICIPIODE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito piiblico intemo, com
sede na Pra?a Jo2o Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra. Moema IsabelPassos Gramacho,

t
CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf.EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEZRA - OBJETODO ADITAMENTO:
ProrrogafSo do contrato por mais 12 (doze) meses, com inlcio em 14/01/2018 e teimo final previsto para
14/01/2019, conforme dotaÿSo onjamentaria supra e em atendimento & solicitafSo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania.

CLAUSULA SEGUNDA - RATEFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cMusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLA£AO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°,

8.666/93, com reda$3o da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenfa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA,12 de janeiro de 2018.

# MUNICIPIO DE ICATARIO
Sra.Molina IsabelPaSsos Gtbmaiho-Prefeita

lURODE FREIT.

ASOCIALE CIDADANIA
Andrade - Secretdria

SECRETARIA MUNICIPALDEDESENVOLVIME]

Huldaci dos Reis Sai
‘r

\1
i

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE] •LES -CONTRATADA

l!

TESTEMUNHAS:

C epp
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Arrare Matter Prin6
Coo denador TERMO DE ADITAMENTO N° 013/2019 AO CONTRATO N° 005/2017

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOr

Pelo pr
cl£usulas e declarapocs:

instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes

CONTRATO ADITADO n°. 005/2017: ContratapSo por inexigibilidade de licitapSo de empresa de consultoria
para servipos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para oFundo Municipal de Assist6ncia
Social.

LICITACAO:Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,II e art. 13, HI, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATE: 23912/2018
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0100.2036.33903500.02; 02.1000.2028.33903500.01;
02.0700.2025.33903500.00; 02.1200.2030.33903500.00i

i

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Prapa Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra. Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima, n° 470, Edf.EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETODO ADITAMENTO:
Prorrogapao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 14/01/2019 e tenno final previsto para
14/01/2020, conforme dotapao orpamentiria supra e em atendimento k soIicitapSo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cl&usulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLA£AO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com redapao da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civilpertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenpa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

i.

i
!

i

Lauro de Freitas/BA,14 de Janeiro de 2019.

MUNICfPIO DE LAURO/DEEREITAS-LOCATARIO

f Sra/Moema Isafcel Passos Gramacho-Prefeita
if
!<

SECRETARIA MUNICIPALDEDESENVOLVMENTOSOCIALE CIDADANIA
Huldaci dos Reisÿdntÿna Andrade - Secretaria

r

)/

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCEEDADfE SIMPLES-CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

rQ'

2.~r~-yÿ, f-t

A.
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cjootdenador 65j
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

TERMQ DE ADITAMENTO N° 011/2020 AO CONTRATO N° 005/2017

imoT

1
Pelo presente instrumento, flea renovado o contrato abaixo especiflcado, de acordo com as segulntes
cMusulas e declarapdes:

1 CONTRATO ADITADO n°. 005/2017: Contratapao por inexigibilidade de licitapao de empresa de consultoria
para servipos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de Assistencia
Social.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,IIe art. 13,III, daLei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00203/2020 u
DOTACAO ORCAMENTARIA: 0301.2036.33903500.02: 1000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00;
1200.2030.33903500.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Prapa Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:
13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra. Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso
Lima,n° 470,Edf. EmpresarialNiemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEERA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renova?ao do contrato por mais 12 (doze)
meses, com infcio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotapao orpamentdria
supra e em atendimento a solicitapao da SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÿAO: Os contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, comredapao da lein°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civilpertinentes.

i

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenpa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele pdvinda.
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Lauro de Freitas/BA, 14 de janeiro de 2020.I.

MUNICtPIO DE LAURO DEFREITAS-LOCATARIO
/ Sra. MoemdÿIsabei Passos Gramacho-Prefeita
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SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOXVIMENTO SOCIALE CIDADANIA

Huldaci dos Reis Santana Andrade - Secretaria
/
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GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES-{CONTRATADA
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Quarta-feira
22 de Janeiro de 2020
28-Ano VIII - N0 1597

Diario Oficial doLauro de Freitas MUNiCKPiO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS{—L.--

EXTRATO DO TERCE1RO TERMO DE ADITAMENTO N° 011/2020
AO CONTRATON° 005/2017

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCTEDADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas.
Processo Administrativo: 00203/2020. Licita?ao: Inexigibilidade n°002;72017, Art. 25,IIe art. 13, III,
da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratafao por inexigibilidade de licita9ao de empresa de
consultoria para servifos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo
Municipal de Assistencia Social. Objeto do Aditamento: RenovafSo do contrato por mais 12 (doze)
meses, com inicio 'em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotaÿao
orijamentaria supra e em atendimento a solicitafao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Cidadania. Dota9§o Oÿamentaria: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04;

0700.2025.33903500.00; 1200.2030.33903500.00.00. Data de Assinatura: 14 de janeiro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

i

I

i*

CERTIFICAQAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ

Esta edi£ao encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATODO CONTRATON° 005/2017

Contrato: 005/2017 CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA* E CONSULTORIA CONTABIL
SOCIBDADE SIMPLES. CNPJ: 07.602.453/0001-37. Contratante: Municlpio de Lauro de Freitas.
Licita?5o: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25,II e art. 13, III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato:
Contratagao por inexigibilidade de licitagao de empresa de consultoria para servigos tecnicos
especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de Assistencia Social.
Dota?5o Orÿamentaria: 02.12.17-2030-39 fonte 00 - SEMASCI. Data Assinatura: 14 de janeiro de
2017. Prazo de vigencia: 12 (doze) meses contados apartir da assinatura do contrato. Valor: O presente
Contrato tem o valor total estipulado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo o valor mensal
de R$10.000,00 (dez mil reais).
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07/10/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATA DE ABERTURA
06/09/2005

NUMERO DE INSCRIQAO
07.602.453/0001-37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

GRADUS ASSESSOR1A E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GRADU S ASSESSORS E CONSULTORIA MUNICIPAL
PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRtgAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

69.20-6-01 - Atlvidades de contabilidade

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

CDDIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURiDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

NUMERO

2539
LOGRADOURO

AVTANCREDO NEVES
COMPLEMENTO

CD CEO TORRE NOVA IO RQUE SALA
1601 A 160 5 E 1613 A 1616

CEP MUNICIPIO

SALVADOR
BAIRRO/DISTRITO

CAMINHO DAS ARVORES
UF

41.820-021 BA

ENDEREgo ELETRONICO
GRADUS@GRADUSNET.COM.BR

TELEFONE

(71) 3272-6614

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

06/09/2005

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL

Aprovado pela InstrugSo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/10/2020 &s 13:16:35 (data e hora de Brasflia). P£gina: 1/1

1/1
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ATO DE OITAVA ALTERACftO CONTRATUAL E CONSOLIOACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRAOUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ nfi 07.602.453/0001-37

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de dlreito, as partes abaixo qualiflcadas:

ITAMAR LflBO DA SILVA, brasileiro, maior, natural de Ipirt/BA, nascido em 22/07/1976, solteiro/TScnico em
Contabilidade, Carteira de Identldade Profisslonal n® BA-037061/0-7 expedida pelo ConselhO Regional de
Contabilidade/BA, CPF/MF ns 667.136.925-91, Carteira de Identldade h® 05.823.414-42 expedida pela

5ecretarla de SegurSnpa PObtica/BA, resldente e domiciliado na Rua Renato de Menezes Berenguer, n® 185,

Ap. 704, Bloco A. Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-315.

JOSE INACIO SOARES NETO, nacionalidade brasileira. natural de Pintadas/BA, nascido em 11/03/1982,
casado em regime de comunhSo parcial de bens, Contador, Carteira de Identidade Profisslonal n® BA-

37404/0-2 expedida pelo Conselho Regional de Contabilldade/BA, CPF/MF n® 006.873.935-40, Carteira de

Identidade n® 09.470.146-57 expedida pela Secretarla de Seguranpa Publlca/BA, residente e domiciliado na
Rua dos Pintassilgos, n® 71, Ed. Portal do Mar, Ap. 601, Imbuf, Salvador/BA, CEP 41.720-030.

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de cle IpinS/BA, nascido em 09/01/1978,
casado em regime de comunhSo pardal de bens, Contador, Carteira de Identidade Profisslonal n® BA-

023298/0-6 expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/BA, CPF/MF n® 938.002.155-00, Carteira de

Identldade n® 07,354,166-48 expedida pela Secretaria de Seguranpa Piiblica/BA, resldente e domiciliado na

Rua Monsenhor Eugfinio Veiga, n« 145, Ap. 402, Italgara, Salvador/8A, CEP 41.815-120.

Onicos sdcios componentes da Socledade Simples Pura, GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES, com reglstro do contrato social e alterapSes posterlores no Cartdrio de 2® Registro Civil das

Pessoas Jurfdlcas sob n® 29152 de 21/11/2007, CNPJ sob n® 07.602.453/0001-37 com sede na Av. Tancredo Neves, n®

2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Ed. Torre Nova lorque, sala 1607 a 1616, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP

41.820-021; resolvem alterar e consolidar o Contrato Social Simples, mediante cliusulas e condipbes seguintes de

acordo a se adequar a ResolupSo CFC n® 1.371/2011:

I

CLAUSULA PRIMEIRA-ALTERACAO DE ENDERECO DA SEDE

A socledade passa a exercer suas atividades no seguinte enderepo sito h AV TANCREDO NEVES, n® 2539, COND. CEO

SALVADOR SHOPPING, ED. TORRE NOVA IORQUE, SAIA 1601 A 160S e 1613 a 1616, CAMINHO DAS ARVORES,

SAIVADOR/BA. CEP 41,820-021.

:

=
;

CLAUSULA SEGUNDA- RESPONSABIUDADE TECNICA
A responsabllidade t£cnica cabe so s6do LESSYVALDO DIAS DA SILVA qualiflcado, que 4 intitulado Respons4vel

Tbcnico Geral.

I

CLAUSULA TERCEIRA - ADM1NISTRACAO

A administrapao da socledade cabe isoladamente aos sdcios ITAMAR L0BO DA SILVA, JOSE INACIO SOARES NETO e

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, com os poderes e atributes de representar ativa e passlvamente a sociedade, em

jufzo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorlzado o uso

do nome social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumlr obrigapSes seja em favor

de qualquer dos quotlstas ou de terceiros, bem como onerar ou allenar bens imdveis da sociedade, sem autorlzapSc*

expressa dos outros sdcios. / j

PARAGRAFO UNICO- Os Sdcios-Administradores poderSo delegar poderes a terceiros, para isso utilizapdte:

se de instrumento de procurapSo publics ou particular. f
r
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ATO DE OITAVA ALTERAÿAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n9 07.602.453/0001-37

CLAUSULA QUARTA- DECLARACAO DE DES1MPEDIMENTO

0(s) Socio(s)-Admlnlstrador(es) dec!ara(m) sob as penas da lei, que nSo estb impedido de exercer a administracao da

socledade, por lei espedal, ou em wlrtude de condena?3o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publteos, ou por crime fallmentar, de prevarica?5o, peita ou

suborno, concussSo, peculate, ou contra a economla popular, contra o slstema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorr§ncia, contra as reta?5es de consumo, fb pCiblica, ou a propriedade.

I

l

Em face das aIterates, os socios resolvem consolldar o Contrato Social Simples, nos termos da Lein* 10.406/2002,

mediante as condifBes e ddusulas seguintes:

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ na 07.602.453/0001-37:

i

i

Pelo presente instrumento particular e na melhqr forma de direlto, as partes abaixo qualiflcadas:

ITAMAR L0BO DA SILVA, braslleiro, maior, natural de Ipira/BA, nascido em 22/07/1976. solteiro, Tbcnlco em

Contabilidade, Carteira de Identidade Profissional n? BA-037061/0-7 expedida pelo Conselho Regional de

Contabilidade/BA, CPF/MF n» 667.136.925-91, Carteira de Identidade n9 05.823.414-42 expedida pela

Secretaria de Seguranca Publica/BA, residente e domiciliado na Rua Renato de Menezes Berenguer, n» 185,

Ap. 704, Bloco A, Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-315.

JOSE INACIO SOARES NETO, nacionalidade brasileira, natural de Pintadas/BA, nascido em 11/03/1982,

casado em regime de comunhio parcial de bens, Contador, Carteira de Identidade Profissional n® BA-

37404/0-2 expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/BA, CPF/MF n« 006.873.935-40, Carteira de

Identidade n» 09.470.146-57 expedida peia Secretaria de Seguranÿa Publica/BA, residente e domiciliado na

Rua dos Pintassilgos, n« 71, Ed. Portal do Mar, Ap. 601, Imbui, Salvador/BA, CEP 41.720-030.

LESSYVALOO DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de tie lpir<i/BA, nascido em 09/01/1978,
casado em regime de comunhSo parcial de bens, Contador, Carteira de Identidade Profissional n® BA-
023298/0-6 expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/BA, CPF/MF n« 938.002.155-00, Carteira de
Identidade ns 07.354.166-48 expedida pela Secretaria de Seguran?a Publica/BA, residente e domiciliado na
Rua Monsenhor Eugbnio Veiga, n® 145, Ap. 402, Itaigara, Salvador/BA, CEP 41.815-120.

:

Unices s6dos componentes da Sociedade Simples Pura, GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES, com registro do contrato social e altera?Ses posteriores no Cartbrio de 2« Registro Civil das
Pessoas luridicas sob n« 291S2 de 21/11/2007, CNPJ sob n« 07,602.453/0001-37 com sede na Av. Tancredo N
2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Ed, Torre Nova lorque, sala 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Camlnho das /frvorj/s,
Salvador/BA, CEP 41.820-021; resolvem consolldar o Contrato Social Simples, mediante cl4usulas
seguintes:

:
s, r 9
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ATO OE OITAVA ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOUDA?AO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORS E CQNSULTORIA CONTABIL SOCIEPADE SIMPLES

CNPJ n9 07.602.453/0001-37

I CLAUSULA PRIMEIRA-DENOMIMACAO SOCIAL E SEDE MATRIX

A sociedade glra com a denomrnafSo social de GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

com sede na Av. Tancredo Neves, n& 2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Ed. Torre Nova lorque, sala 1601 a 1605 e

1613 a 1616, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

PARAGRAFO PRIME1RO- O nome fantasia GRADUS ASSESSORS E CONSULTORiA MUNICIPAL

PARAGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderi abrir, transferir ou encerrar fitiais ou aggncias em qualquer

parte do territdrio nacional, obedecendo as disposl?6es legais.

i

;

I CLAUSULA SEGUNDA - 08JETIV0S SOCIAIS

PrestagSo de services de contabilidade (CNAE 6920-6/01).
J
I

CLAUSULA TERCEIRA-PRAZO DE DURACAO

A sociedade iniciou suas atividades em 06/09/2(X)5 e possul prazo de dura?ao por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA-CAPITAL SOCIAL

O Capital Social d de R5 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reals) totalmente subscrito e integralizado em moeda

corrente nacional, representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, asSlm distrlbutdo:

l

CAPITAL SOCIAL ,/'
QUOTAS/sbsiosÿ

. : “ %

R$ 175.000,00ITAMAR LOBODA SILVA 175,000 50%

R$ 35.000,00JOSS INACIO SOARES NETO 10%35,000

R$ 140.000,00 40%LESSYVALDO DIAS DA SUVA 140,000

E mMMZEIS 3sb;cidd;oo
!

CLAUSULA QUINTA-RESPONSABILIDADE DOSStfclOS

Os sdcios respondem subsidiarlamente pelas ©brigades sociais.

CLAUSULA SEXTA-RESPONSABILIDADE TfCNICA

A responsabilidade tdcnica cabe ao sdcio LESSYVALDO DIAS DA SILVA jd quallficado, que 6 intitulado Responsdvel

Tdcnico Geral.

CLAUSULA SiTIMA -ADMINISTRACAO

A administrate da sociedade cabe Isoladamente aos sdcios ITAMAR L&BO DA SiLVA, JOSE INACIO SOARES NETO e

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, com os poderes e atribulgoes de representar ativa e passivamente a sociedade, em
juizo ou fora dele, podendo praticar tado e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso
do nome social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaijoes seja em favor
de qualquer dos quotlstas ou de tereeiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizai
expressa dos outros sdcios,

PARAGRAFO 0NICO-Os Sdcios-Admlnlstradores poderSo delegar poderes a tereeiros, para isso utiij;
se de instrumento de procura?5o pdbllca ou particular.

s
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ATO DE OITAVA ALTERAÿAO CONTRATUAl E CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRAPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCiEDADE SIMPLES

I

CNPJ n2 07.602.453/0001-37i

I
CLAUSULA OITAVA-VEDAfAO AOS SQCIOS

Fica vedada aos sdcios a utilizacio da raz5o social em avals, fiarifa e abonos em qualsquer negdcios estranhos as

finalldades socials, exceto para empresas coltgadas, para os sdcios componentes das coligadas para a prdpria

sociedade e para empresas das quais participam os mesmos sdcios.

CLAUSULA NONA -PR6-LABORE

Os sdcios fazem Jus a retirada mensal a tftulo de "prA-labore", que ser3o fixados anualmente de prevlo acordo entre

os sdcios, obedecertdo aos timltes estabeleddos pela legislafSo do Impost© de Renda.

I CLAUSULA D£CIMA -EXERCfCIO SOCIAL, LUCROS E PERDAS

O exerdcio social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serSo elaboradas as DemonstracSes
Financeiras prevlstas em lei, as quais pelo admlnlstrador serSo submetldas b apreciafao dos sdcios. Os lutros ou

perdas apurados terao a destinaÿio determlnada pelos sdcios, podendo ou n3o, ser oa propor?ao de suas quotas.

PARAGRAFO UNICO - A sociedade poderd ievantar balances semestrais ou de periodos Inferiores, para fins

de apuragSo e destinaqSo do resultado do perlodo neles compreendido, podendo eventual lucre, por

deliberac§o dos sdcios ser distrlbuldo.

I

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DESIGNACAO DE ADM1NISTRAD0R

Nos quatro meses seguintes ao tdrmino do exercfdo social, os sdcios deliberate sobre suas contas e designate

adminlstrador(es) quando for o caso.

i

CLAUSULA DECIMA SE6UNDA -NORMAS TNTERNAS

Fleam desde jS tacitamente acordadas que ter3o validade jurfdica que a lei Ihes emprestar, lodos os acordos e

normas internas de serviqos, tarefas e reglmentos internos, de carSter administrative assinado por todos os sdcios,

desde que nao venha ferir ddusulas deste instrumento, casos que serao nulas de fato e de direito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CESSAO OU TRANSFER?NCIA DE QUOTAS

£ permitido na sodedade a cessSo ou transference de quotas em parte entre sdcios ou com terceiros, sendo que
neste ultimo caso a cessSo ou trgnsferdneia sornente podera ser feita com o consentimento expresso de todos os
sdcios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -FALECIMENTO DE SQCIOS

Falecendo ou tnterditado qualquar sdcio, a sodedade continual suas atividades com os herdeiros,
incapaz. Nao sendo possivel ou inexistlndo interesse destes ou dos sdcios remanescentes, o valor de seus

sucessores e

serd apurado e liquidado com base na situafSo patrimonial da sociedade, b data da resolu?ao, verify

especiaimente levantado.!

1 REGOT yCLAUSULA DECIMA QUINTA -DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

Q Sdcio-Adminlstrador declare sob as penas da lei, que nSo esti impedido de exercer a administrate da societiade,
por lei especial, ou em vlrtude de condenacSo criminal, ou por se encontrar sob os efeltos dela, a pena qu/t vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pdblicos, ou por crime falimentar, de prevaricacSo, peita ou/uborno,
ConcussSo, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema flnanceiro national,
da concortncia, contra as relacdes de consumo, fd pub]

i

!
contra normas, defesa

ou a propriedade,

t
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ATO DE OITAVA ALTERAÿAO CONTRATUAL E CONSOLIDAgAo DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRAPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ ns 07.602.45S/0001-S7

CLAUSULA D£C!MA SEXTA-ALTERAgOES DO CONTRATO SOCIAL

A sociedade s6 poderS ser alterada com a aprovac§o de todos os sdclos, por meio de instrumento prdprio, em

quaisquer das suas clausulas e a qualquer tempo.

CLAUSULA D£CIMA SffTIMA -CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente contrato serSo resolvidos pelo consenso dos socios, e em absoluta consonSncia com as

normas legais.

CLAUSULA D£CIMA OITAVA - FORO

As partes elegem o foro da comarca de Salvador/BA, para a solu$5o de qualquer litlgio decorrente da execufSo do

que se contem no presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presents instrumento em 03 (tr§s) vias de igual

teor e forma, para que produzam os efeitos legais,

%Salvador - Bahia, 18 de setembro de 2017.

&o
ITAAIAR LOBODA SILVA

:p//m n® 667.136.925-91
JOS£ INACK&OARES NETO

®F/MFLOIS 006.873,935-40

OO DIASLESSYV! DASILVA

:/MI> r»B 938.002.155-00
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Certidao Negativa de Debitos21/12/2020

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

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

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscriÿao Municipal: 262.349/001-45
CNPJ: 07.602.453/0001-37

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

Avenida Tancredo Neves,N° 2539
CD CEO TORRE NOVA IO RQUE SALA 1601 A 160 5 E 1613 A 1616
CAMINHO DAS ARVORES
41.820-021

Contribuinte:

Endere?o:

Certifico que a inscri9§o acima esta em situa?ao regular, at6 a presente data,
ressalvando 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 09:29:47 horas do dia 21/12/2020.
Valida ate dia 21/03/2021.

Codigo de controle da certidao: 81A6.CA37.2F92.7866.0359.4321.7F4C.20D6

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

1/1https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_fortn.asp



Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador21/12/2020

Validaÿao de Certidao do Cadastro:

Resultado da Validagao ( Estabetecimento )

Certidao Negativa de Debito emitida em 21/12/2020

Inscrigao : 262349/001-45

Nome/Razio Social: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ/CPF: 7602453/0001-37

Codigo de Controle da Certidao: 81A6CA372F927866035943217F4C20D6

www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Certidoes/ValidaCtdMob?Length=9#gsc.tab=0 1/1
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Emissao: 21/12/2020 09:30GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

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

Tributdrio do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20203852863

RAZAO SOCIAL

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADI

INSCRigAO ESTAOUAL CNPJ

07.602.453/0001-37

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurfdica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabeiecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competence da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer d6bitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/12/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo vSlida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissao.

A AUTENT1CIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDAR1AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREiJO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunla do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministbrio da Fazenda.

RelCcrtidaoNegativa.rptP&gina I de I
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Emissao: 21/12/2020 09:35

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA
TEl

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20203852863

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

RAZAO SOCIAL

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

07.602.453/0001-37

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTAR1A N.° 918/99 EM 21/12/2020 VALIDA ATE 19/02/2021

Pagina 1 de 1 RelCertidaoAutenticidade.rpt



MINISTÿRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerat da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÿBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERA1S E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ: 07.602.453/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam d6bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributcirio Nacionat (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em Di'vida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e valida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se 3 situagao do
sujeito passivo no 3mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a ‘d’ do paragrafp unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esja condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:55:24 do dia 23/07/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 19/01/2021.
C6digo de controle da certidao: 0AB0.0106.814A.5026
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Confirmagao de Autenticidade da Certidao21/12/2020
3

Legislated l CanaisParticipe , Servigoss Acesso a informagaoBRASiL
I it

mm
Hecefta Federal

CERTIDAO
A

/ •’’"TrT v 1 11 * -‘T1- :

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 07.602.453/0001-37

Data da Emissao : 23/07/2020

Hora da Emissao : 10:55:24

Codigo de Controle da Certidao : 0AB0.0106.814A.5026

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/07/2020, com validade ate 19/01/2021.

j Pagiria Anterior |

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



Consulta Regularidade do Empregador21/12/2020

innprimirVoltar

CAIXA
CAIXA ECONdMICA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao: 07.602.453/0001-37
Razao Social: GRADUS ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLE

Enderego: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 1601 A 160 5E / CAMINHO DAS ARVORES

/ SALVADOR / BA / 41820-021

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
obrigagoescom o FGTS.

Validade:10/12/2020 a 08/01/2021

Certificagao Numero: 2020121001201005564584

Informagao obtida em 21/12/2020 09:28:23

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

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

J
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Duvidas mais Frequentes | Inicio | V -

Historico do Empregador

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

OrientagSes Regularidade do Empregador.

Inscrigao: 07.602.453/0001-37

Razao social: GRADUS ASSESSORIA CONSULTORiA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLE

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Vaiidade

202012100120100556458410/12/2020 a 08/01/202110/12/2020

j®1/2020

31/10/2020

202011190222111196815519/11/2020 a 18/42/2020

31/10/2020 a 29/11/2020 2020103102040993398520

12/10/2020 a 10/11/2020 202010120143287970825412/10/2020

23/09/2020 202009230217313079542623/09/2020 a 22/10/2020

04/09/2020 a 03/10/2020 202009040225144486276604/09/2020

16/08/2020 a 14/09/2020 202008160158583104190816/08/2020

28/07/2020 a 26/08/2020 202007280228260577651028/07/2020

202007090327038546090009/07/2020 a 07/08/202009/07/2020

202003220146438454582022/03/2020 a 19/07/202022/03/2020

202003030247563564560903/03/2020 03/03/2020 a 30/06/2020

202002130310365888375113/02/2020 a 13/03/202013/02/2020

202001250258119423319325/01/2020 a 23/02/202025/01/2020

06/01/2020 a 04/02/2020 2020010602550257428121(ÿ1/2020
18/12/2019 201912180304131647351918/12/2019 a 16/01/2020

201911290336573730096429/11/2019 a 28/12/201929/11/2019
+

201911100159434185163810/11/2019 a 09/12/201910/11/2019

201910220335013002050122/10/2019 a 20/11/201922/10/2019

03/10/2019 a 01/11/2019 201910030219325888290203/10/2019

201909140210226098042914/09/2019 a 13/10/201914/09/2019

2019082601514,78217799926/08/2019 a 24/09/201926/08/2019

201908070213253969930207/08/2019 a 05/09/201907/08/2019

201907190155019920961019/07/2019 a 17/08/201919/07/2019

201906300127571895902730/06/2019 a 29/07/201930/06/2019

201906110212015887599011/06/2019 a 10/07/201911/06/2019

201905230228507344404823/05/2019 a 21/06/201923/05/2019

201906040147162660260004/06/2019 a 02/06/201904/06/2019

4.



Numero do CRFData de Vaiidade
Emissao/Leitura

201904150121288741399515/04/2019 a 14/05/201915/04/2019

27/03/2019 a 25/04/2019 201903270245452238465227/03/2019

201903080156366985424808/03/2019 a 06/04/201908/03/2019

17/02/2019 17/02/2019 a 18/03/2019 2019021701361279984897

29/01/2019 a 27/02/2019 201901290213269851434029/01/2019

10/01/2019 a 08/02/2019 201901100151214679453910/01/2019

201812220221092250354022/12/2018 22/12/2018 a20/01/2019

I Resultado da consulta em 21/12/2020 09:28:32

Voitar
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PODER JUDIClARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.602.453/0001-37
Certidao n°: 34341291/2020
Expedigao: 21/12/2020, as 09:29:08

Validade: 18/06/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE

SIMPLES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

07.602.453/0001-37, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturals e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Dtividas e sugestdes: cngJtStsr » ]us.hr



Lauro de Freitasa

mum

1PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
PORTARLA SEFAZ N," 002, DE 16DEMARCODE 2017.

Dispee sobre a noraeaÿSo do Gestor de Contratos no ambito da

SecretariaMunicipal da Fazenda e da ouirasprovidencias.

& SECRE.TARIO DA FAZENDA DO MGNldPiO DE LAURO DE FREITAS,

no usddÿ$ua?ttS|ÿ<?oes legdis;

RESOliVE:

Art. X*. - N.omfcafo:$eryidc£EDISON FRANCISCO RQ'CHA JUNIOR, matricufe n°

edmo % 'Secretaria da FazMfidd 3b 'Kflurifeipjo. dp .Lauro de

PaYtigr,afbi tinted - compete do Gestor de Gontraios d elaEorajao de .mimitas de
coniratos edosTespecliyos termos aditiws, alem do acompanhamerilo,doS prazos.

2r -•Esta Portaria entra «m vigor na data .de sua publifcaÿSo, revogaudo as

tlisposigSes emeontritrio.

I
l Laurbde freitas,, 16 deunaivb'de 2017.

Eniz Antonio de.Sauza

S.ceretfrio Munjpipal daFazenda

REGISTRErSEEPGBLTQUE-SE,

LuisMacxel dc Qliveira
/

Secmtdrio Municipal,deGoverao

CERttFICAÿAODlClTAL: 01ZKC+XWSTGNQSVW/LP9U9W
~~

Estaedi$3o encontra-se no.sitQ: www.iaurodefreitas.badQ,org,brem servidor certlficado ICP-BFiASIL



MUMC.plo Soxta-fei
20 de SBtambro de 2

9 - Ano VII - N® 1514

eira
019Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
LDE LAURO DE FREITAS

;

t*J

PORTARIA SEFAZ N.° 002,DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

DispSe sobre a nomeafao do Fiscal de Contrato da Secretaria da

Fazenda do Municipio, na forma que indica e dd butras

providSncias.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICfPIO DE LAURO DE FREITAS,
no uso de suas atribui93es legais:

;

!

RESOLVE:

i

Art. 1° Nomear o servidor Vinicius Dalmolin, matricula n° 078507-9, como Fiscal de

Contrato da Secretaria da Fazenda de Lauro de Freitas.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao e revogam-se as
disposifoes em contrdrio.

Lauro de Freitas, 20 de setembro de.2019.

Luiz Antonio de Souza

Secretario da Fazenda

Registre-se e Publique-se,

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: V512YPGBWVY5CFDL2LZRSA

Esta ediggo encontra-se no site oftcial deste ente.

93ÿ



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Centro de Processamento de Dados CPD/SEFAZ
Objeto: CONSULTORIA PARA SERVigOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL
Fundamentagao de contrata: RENOVAgAO CONTRATUAL

FISCALIZAgAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo
com as clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.

!
Unidade: Centro de Processamento de Dados CPD/SEFAZ
Servidor Responsavel: Vinicius Dalmolin
Matricula: 078507-9
Fone para contato: (71) 98825-0445
Email: CONTABILIDADEPMLF@gmail.com

Lauro de Freitas/Ba, 21 de Dezembro de 2020.

Fiscal do Contrato

* OBS: este documento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagao quando este gerar contrato.



mm PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Memorando Interno N°. 008/2018

Lauro de Freitas, 21 de Dezembro de 2020.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotagao Orgamentaria

# suficiente para realizagao da RENOVAQAO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS
TECNICOS NA AREA CONTABIL, firmado com a empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA

CONTABIL, no valor global de R$ 1.105.000,00 (Urn milhao cento e cinco mil reais).

Abaixo segue tabela com os valores para cada secretaria

PRESTACAO DE SERVICOSPOSTAIS VALORES

Secretaria da Fazenda R$ 585.000,00

Secretaria de Educapao R$ 234.000,00

Secyetaria Social R$ 130.000,00

Secretaria de Saude R$ 156.000,00

R$ 1.105.000,00TOTAL

Na expectativa da atengao deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao
continuamos a disposigao, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos
cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Edison Francisco Rocha Junior
c <9ÿ

Mat: 49109-0

Gestor de Contratos - SEFAZ

r



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
(<0,cowinM.wiB».r)tge,

PED1DO DE AUTOR1ZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

j Dados do Solicitante: Luiz Antonio de Souza

1 Secretarial Secretaria Municipal da Fazenda

| Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):

( x ) Tesouro
( ) Outro:

( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uni§o( ) Estado ( j Vinculado

1 Justificativa

A Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrante da Administrate Direta do Poder Executive
Municipal, apresenta justificativa para a renovagao dos Contratos n° 002/2017, 003/2017, 004/2017 e 005/2017, referente & contratagao
de empresa especializada em servigos tecnicos e tecnoldgicos na area de consultoria cont&bil, inexigibilidade n° 002/2017 celebrado
com a empresa GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL, inscrita no CNPJ/MF n° 05.989.936/0001-00.
Em razao da necessidade de ser de natureza continuada, tem-se que os servigos contratados sao de natureza essencial ao perfeito

desenvolvimento das atividades desta Secretaria, isto porque os servigos tecnicos e tecnoldgicos de assessoria e consultoria contSbil

sao vitais para o pleno funcionamento deste municipio, justifica-se realizar a renovagao contratual, com termino previsto em 14/01/2022

e de valor global total R$ 1.105.000,00 (Urn rnilhao cento e cinco mil reais), para manutengao dos servigos da Administragao Publica,

com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Renovagao contratual de empresa especializada em servigos tecnicos e tecnologicos na area de consultoria contabil.

I Observagoes

Renovagao contratual por 12 meses.

| Descrigao da Despesa Solicitada

Item Detalhamento Quantidade Valor Unitirio (RS) Vt. Mensal Valor Total 13*
Meses (R$)(R$)

Renovagao dos Contratos n° 002/2017,
003/2017, 004/2017 e 005/2017, firmado
entre esta municipalidade e GRADUS
ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL, inscrita no CNPJ/MF n°
05.989.936/0001-00, com finalidade de
prestar servigos tecnicos e tecnologicos na
area de consultoria contabil. Inexigibilidade
n° 002/2017

13* (doze)
meses1 R$ 85.000,00 R$ 1.105.000,00

* Um mes a mais e referente ao
pagamento do valor do 13°.

Valor Totah R$ 1.105.000,00

| Modalidade licitatdria para aquisicao/contratagao do bem/servico

( ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronioo ( ) Pregao Presencial ( ) Chamada Ptiblica

( ) Dispense de Licitagao ( ) Inexigibilidade de Licitagao ( x ) Aditivo

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
\

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

( x ) Diario Oficial Pr6prio ( ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jornal de Grande Circulagao

["Huxograma de Aprovagao:

SEFAZ/CONTABIUDADE CONTRATOS
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compdem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para
contratagao da despesa,

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratag§o, decido:

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

Laura de Freitas/Baÿ / /2020

Laura de Freitas/Ba, I / 2020

Luiz Antonio de Souza

Moema Isabel PassosGramacho
Prefeita UofiiciÿKSecretario Municipal da Fazenda h

’i
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURODEFREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 16.209 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

ft

’AffA: SEiFAZf.....iLfkli
s.

IKCT*-

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

da conformidade nos procedimentos legais e normativos. Encaminho a Declaragao de

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 04 de janeiro de 2021

CELENE DINIZ ROCHA ]
SECRETARIA DA FAZENDA 1

COORDENAQAO DE EXECUQAO ORGAMENTARIA
Mat. No. 46.435

1



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

I
DECLARAQAO DE ADEQUAgAO 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° 16.209 de 2020, conforme Quadro de

Detaihamento 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 disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019

(LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar

Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16

e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovagao Contratual por mais 12(doze) meses dos seguintes

Contratos n°s. 002, 003,004 e 005/2017, celebrado com a empresa Gradus Assessoria e

Consultoria Contabil, no valor total de R$ 1.105.000,00(hum milhao, cento e cinco mil reais),

sendo, urn mes a mais referente ao pagamento 13°(13 parcelas).

Dotagao Orgamentaria: 02.0700.2137.339035.00 -R$ 585.000,00

02.1000.2028.339035.01 - R$ 234.000,00

02.1200.2030.339035.00 -R$ 130.000,00

02.0301.2036.339035.02-R$ 156.000,00

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

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

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

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

Igor Nilo do Santa
Cejordenÿor E*edJ
Mat/666)

Lauro de Freitas, 04 de Janeiro de 2021tivo

FAZ/PMLF
1

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha L
Cadastre n°. 46.435 1

Coord, de ExecufSo OrfamentSria /SEFAZl 34ÿ I
l



Procuradoria Geral do Municipio
lsi

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16209/2020

ORGAO REQUERENTE: SEMDESC

ASSUNTO: RENOVAgAO DE PRAZO.

JEMENTA: RENOVAQAO

I-RELATORIO

Trata-se de pedido de renovagao de prazo contratual por 12 (doze) meses

do contrato n°. 004/2017, referente a prestagao de servigos de contabilidade publica

municipal da Secretaria Municipal de Educagao, Fazenda, Saude e Assistencia

Social, realizado atraves da inexigibilidade n°. 002/2017, 003/2017, 004/2017 e

005/2017, contratado empresa GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA

CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES.

Na justificativa de renovagao apresentada informa que a empresa ja vem

prestando os servigos com presteza e diligenciando todos os atos necessarios a fiel

execugao do contrato, registra-se ainda que tal contratagao foi objeto de avaliagao

do MP-BA declarando sua legalidade, assim como o TCM-BA.

Encontra-se acostado aos autos certidoes de regularidade fiscal,

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

realizagao de despesa com dotagao orgamentaria, justificativa pela renovagao do

prazo, dentre outros documentos.

£ o sucinto relatorio. Segue o exame jurfdico.

II - ANALISE JURIDICA

Inicialmente convem ressaltar que o aditivo de prazo, objetivando suprir a
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LAURODE
FREITAS

necessidade de atender a demanda municipal, bem como a continuidade dos atos

de gestao publica referente aos langamentos contabeis.

Da leitura e interpretagao dos dispositivos acima transcritos, conjugados

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

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

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

contratual admitindo a possibilidade de prorrogagao; 2) interesse da Administragao

na continuidade1 dos servigos; 3) interesse expresso da contratada na prorrogagao;

4) limite total de vigencia de 60 meses; 5) prestagao regular dos servigos ate o

momento; 6) obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao;

7) redugao ou eliminagao dos custos ja pagos no primeiro ano; 8) respeito aos

limites de pregos estabelecidos no Orgamento e Gestao; e 9) aprovagao formal pela

autoridade competente; 10) Manutengao da condigoes iniciais de habilitagao pela

contratada.

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se

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

meses. constatando-se ainda que a utilizacao de dotacao orcamentaria e

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

sera utilizado 12/12 avos, reqistrado nos autos dotacao orcamentaria suficiente

para efetivacao da renovacao do convenio.

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

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

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

adstrita a vigencia dos respectivos creditos orgamentarios,

exceto quanto aos relativos:

[ÿÿÿ]

1 LicitaQoes e contratos : orientates e jurisprudSncia do TCU / Tribunal de Contas daUnit.-4. ed. rev., atual. e ampl.-
Brasilia:TCU, Secretaria-Geral da Presidencia : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoraÿao e PublicaijCcs, 2010.
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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

Outrossim, nao suscita duvida academica ou pretoriana a conclusao de

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

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

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

o festejado publicista Margal Justen Filho2 advoga que:

"a hipotese de prorrogagao nao se confunde com a de

modificagao contratual. A prorrogagao consiste em renovar

uma certa contratagao, para que tenha vigencia por periodo

posterior aquele originalmente previsto. Em termos juridicos,

a prorrogagao nao e uma modificagao contratual. E o

mesmo contrato reiniciando sua vigencia e vigorando por outro

prazo. J& a modificagao se caracteriza quando o conteudo

das obrigagoes das partes e alterado "

Na hipotese de prorrogagao do prazo contratual nada se acresce ao

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

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

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

que descabe a obriaatoriedade de publicacao prevista no paraarafo unico do art. 61

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

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

Magna, sugerimos que se publique no Diario Qficial da Prefeitura o extrato do

termo de prorroqacao de prazo.

2 in Comentarios aLei de LicitaQdes e Contratos Administrativos. Sao Paulo: Dialetica, 8* ed, p. 523.
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Procuradoria Geral do Munidpio

Com relagao ao apontamento da inexistencia de cotagao, possuo

entendimento diverso, fundado no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, modificado a

partir de 2013A demonstrando a desnecessidade de apresentagao de cotagoes para

renovagdes contratuais, vejamos diversos julgamentos RECENTES DO TCU:

5.2. Demonstragao de vantajosidade economica da prorrogagao
contratual, sem a necessidade de pesquisa de mercado, quando
previstos requisites contratuais de reajuste salarial, de indices de
pregos de insumos e de iimites de prego para contratagao.

Ainda na representagao que analisou aspectos relacionados aos
contratos de prestagao de servigos de natureza continua, o Tribunal
cuidou da questao da baixa eficiencia e efetividade das pesquisas de

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

licitagao.
apresentadas, suqeriu que se entendesse desnecessaria a realizagao

de pesquisa junto ao mercado e a outros orqaos/entidades da
Administracao Publica para a prorroqacao de contratos de natureza

continuada. desde que as sequintes condicoes contratuais esteiam
presentes, assegurando a vantajosidade da prorroqacao: a) previsao

de que as repactuagdes de precos envolvendo a folha de salarios
serao efetuadas somente com base em convencao, acordo coletivo
de trabalho ou em decorrencia de lei; b) previsao de que as
repactuacoes de precos envolvendo materiais e insumos (exceto,

para estes ultimos, quanto a obriqacdes decorrentes de acordo ou
convencao coletiva de trabalho e de Lei), serao efetuadas com base
em indices setoriais oficiais, previamente definidos no contrato, a

eles correlacionados, ou, na falta de indice setorial oficial especifico,

por outro indice oficial que guarde major correlacao com o seqmento

economico em que esteiam inseridos ou adotando, na ausencia de
indice setorial. o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE. Para o caso particular dos servicos continuados de
limpeza, conservacao, higienizagao e de vigilancia, o relator
adicionou ainda a aderencia de valores a Iimites fixado em ato da

Em seu vote, o relator, diante das informacoes

i

SLTI/MP. Nos termos do voto do relator, o Plenario manifestou sua
anuencia. Acordao 1214/2013-Plenario. TC 006.156/2011-8, relator
Ministro Aroldo Cedraz, 22.5.2013.

i
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Procuradoria Geral do Municlpio

Face ao exposto, entendo pela viabilidade jurldica do aditivo de prazo,

pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimento das condicionantes

necessarias a renovagao contratual.

HI - CONCLUSAO

Ex positis, opino favoravelmente a prorrogapao do prazo do contrato

ajustado em mais 12 (doze) meses, face a natureza continuada da prestapao de

servigos.

Promovendo-se a elabora$ao do termo aditivo.

Salientando-se que tal parecer e meramente opinativo.

£ o parecer, s.m.j.

Nestes Termos.

lemo'de 2021.LAURO DE FREITAS-BA; 1

(A SILVA
fOCUIÿCDdRÿGERAL

Ti
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASM111
PHEFEIIUR IHyELAiOuttofAS
Ant6moMgT3e Oliveira Birne QUARTO TERMQ ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2017

Cooraenador Executivo
Pelo presente instrumento, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes clau.sulas e

declarafoes:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTRATO ADITADO n“. 004/2017: ContratafUo por inexigibilidade de licita9ao de empresa de consultoria para

servRos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de EducafSo.

LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art. 13, HI, da Lei 8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16209/2020
DOTACAO ORCAMENTAR1A: 02.0700.2137.339035.00. 02.1000.2028.339035.01,02.1200.2030.339035.00,
02.0301.2036.339035.02.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede
na Pra?a Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, inscrito no CNPJ:

13.927.819/0001-40, representado pela sua Prefeita, Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, n° 470,

Edf. Empresarial Niemeyer, Sala 1208, 1209 e 1210, Caminho das Arvores, CEP: 41.820-770.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renovado do contrato por mais 12 (doze) meses, com

inicio em 14/01/2021 e termo final previsto para 14/01/2022, conforme dota?ao orfament&ria supra e em atendimento
a solicitapao da Secretaria Municipal da Educapao.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais cl&usulas constantes do contrato

ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAQAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato e regido pela lei n°. 8.666/93,

com redafSo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Assim ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen?a das testemunhas abaixo,

elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 14 de Janeiro de 2021.

MUNICIPIO DE LAURO DUE FREITAS-LOCATARIO
/ Sra* Moemaflsabel Passos Gramacho-Prefeita

GRADUS 4SSpS£ORIA E CONSULTORIA
MPLEfS-CONTRATADACONTABIL SOCIED,

TESTEMUNHAS:

r*1i.
V

*ÿ392.%5-oo

,f0
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Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2017 .ÿ

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOC1EDADE
SIMPLES, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37.
CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 16209/2020. Licitapao:
Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art. 13,III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratapao
por inexigibilidade de licitapao de einpresa de consultoria para servipos tecnicos especializados de
assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de Educapao. Objeto do Aditamento:
Renovapao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inlcio em 14/01/2021 e tenno final previsto
para 14/01/2022, conforme dotapao orpamentaria supra e em atendimento a solicitapao da Secretaria
Municipal da Educapao. Dotapao Orpamentaria: 02.0700.2137.339035.00, 02.1000.2028.339035.01,
02.1200.2030.339035.00, 02.0301.2036.339035.02. Data da Assinatura: 14 de Janeiro de 2021.
Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.602.453/0001-37.
CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas. Processo Administrative: 16209/2020. Licitapao:
Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, IIe art. 13,III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratapao
por inexigibilidade de licitapao de empresa de consultoria para servipos tdcnicos especializados de
assessoria e consultoria cont&bil para o Fundo Municipal de Assistencia Social. Objeto do Aditamento:
Renovapao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 14/01/2021 e termo final previsto
para 14/01/2022, conforme dotapao orpamentaria supra c em atendimento a solicitapao da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Dotapao Orpamentaria: 02.0700.2137.339035.00,
02.1000.2028.339035.01, 02.1200.2030.339035.00, 02.0301.2036.339035.02. Data da Assinatura: 14

de Janeiro de 2021. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAgAO DIGITAL: RRKQHWZVJWY0KY6NI5GCMQ

Esta edipao encontra-se no site oficial deste ente.


