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«&&& PREFEITUFÿ MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CENTRO

LAURO OE FREITAS
BA

TERMO DE REFER§NCIA - SEItVICOS

1•OBJETO.

ContratafSo de empresa para prestar servifos de consultoria especializada nairea de

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

2 -LOCAL DA ENTREGA.

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

da Fazenda, Saude, Educate e Assist&ncia Social.

3 - JUSTIFICATIVA.

A necessidade de contrataÿSo de empresa especializada em consultoria contibil aplicada ao

setor publico faz-se necessiria em raz3o da obrigatoriedade legal de manter e realizar uma

gestao contibil dos recursos publicos eficiente, transparente e confiivel.

o da necessidade de radonalizagao administrativa, op

de uniformizafSo dos procedimentos contibeis atinentes is Secretarias da Fazenda, Saude,

Educatfio e Assistfincia Social, alim do necessirlo atendimento as exigdncias estabelecidas

peias resoluffies do TCM-BA e demais legislates pertinentes & irea jcont ibii deste municfpio.

Desta forma, considerando a natureza indispensivel do servifo ao perfeita funcionamento das

secretarias envolvidas, ante a otimizaÿao das rotinas que ir3o promover a uniformidade dos

procedimentos contibeis adotados e ainda dado 0 cariter singular da coritratacSo, haja vista

as caracteristicas de confiabilidade e de qualidade dos servifos, justifica-se a necessidade de

contratafSo ora requerida.

4-DESCRICAO DOSSERVI

Justifica-se, tambim, em razS eracional e

FAZENDA

Consultoria na realizato de diagnbstico inicial acerca da situato da entitiade em rela?3o ao
atendimento aos procedimentos contibeis, na gestlo orfamentaria, financeira e patrimonial.

Consultoria na orienta?3o mensal acerca das a?6es a serem tomadas em virtude a execute
orcamentaria, financeira e patrimonial do periodo.

Consultoria na avalia?3o dos itens contibeis apontados nas notificaÿdes, buscando resolver
todas as questdes no ambito da inspetoria.



*
Consultoria na avalia?3o mensal do cumprimento dos indices constitucionais, tais como:

A - Aplica?ao minima do MDE, aplicafSo minima do FUNDEBF 60%, aplicafao minima das affies
em servifos publicos de saude -15%.

Consultoria na avaliagao do cumprimento do llmite m3ximo de 54% das despesas com pessoal.
I

Consultoria na avalia?2o do nivel de endividamento da prefeitura.

Consultoria na avalia(2o do cumprimento as NBCASP-NORMAS BRASILEI

CONTABILIDADE.

*ASDE

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

Consultoria nas resposta das notificaffles mensais do TCM-BA nos aspectos contSbeis.

Consultoria nas respostas da notifica?ao anual nos aspectos contabeis.

Consultoria na elaboraÿao dos ajnexos do Balan?o anual.

Consultoria na elaboraÿo da presta?3o de contas anual.

DisponibilizafSo de relatdrio anual acerca da evoluÿio das contas no periodo, em rela?3o ao

diagnostico inicial, apontando ainda medidas e a?5es necessÿrias ao bom cumprimento da

gestio publica.

SAUDE

Consultoria na avaliafio mensal do cumprimento dos indices constitudona

A - Aplicatfio minima das afdeslem servifos ptiblicos de saude-15%j.

is, tais como:

Assessoria no processo de elaborafSo de informal para envio do SlOPS

Assessoria para atendimento aos questlonamentos referentes aos recurses do SUS.

EDUCACftO

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

A - Aplicagao minima do MDE, aplica;ao minima do FUNDEBF 60%.

ElaboracSo de relatdrios mensais de acompanhamento dos indices const tudonais referentes

a educafao.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assessoria no processo de acompanhamento das modifica?6es mensais acerca dos aspectos

contÿbeis, financeiros e or?amentArio junto ao TCM-BA relacionados ao Fundo Municipal de

Assistfincia Social.

Assessoria para atendimento aos questlonamentos e consultas tecnicas vfnculadas a questdes

contibeis
•; ,
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5-QUALIFICA5&0 DOS CONSULTORES.

A qualificafSo minima exigida para a execufao dos servi$os:

Aempresa disponibilizara profissional de nfvel superior complete, com e>

desenvolver todas as atividades elencadas no Item 4.

6-FORMA DE EXECUgAO DOS SERVigOS.

Os servifos serio executados nas sedes do contratante e da contratada, c onforme a

necessidade e natureza dos mesmos, atrav6s contato telefonico, por e-mail ou qualquer outro

meio formal.

periencia para

i

7-FORMA DE PAGAMENTO.

0 pagamento se dariem parcelas mensals, sendo que o valor total correiponde a 60% Mao de

Obra e 40% de Insumos.

8 -PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVigOS

0 prazo de execuflo dos servifos sera de 12(do2e)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 DE RECURSOS.

00- Recurso do tesouro

10- OBRIGAgfiES DA CONTRATADA

Entregaro(s) servifo(s) descrito no termo de refergncia, de acordo com a proposta

apresentada.

Responder pelos vlcios e defeltos do produto.

Receber o prefo estipulado.

Nao transferir total, ou parcialmente o objeto deste contrato.

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

necessarios, de ate 25% do valor inicial do contrato, de acordo com o arti 65 da lei 8.666/93.

Assumirtodos os gastos e despesas que se fizerem necess£rios para o adimplemento das
obrlgacSes decorrentes desselcontrato.

Comunicar a prefeitura municipal de Lauro de Freitas os eventuais casos fortuitos e de forfa
maios, dentro do prazo de dois dias uteis ap6s a verificafSo do fato e apresentar os
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documentos para a respectiva aprova?3o, em ate cinco dias consecutivos, a partir da data de

sua ocorrSncia, sob peria de nao serem considerados.

11-OBRIGACflES DA CONTRATANTE

Promover, por interm6dio do servidor ou comissao designado na forma d ) artigo 67 da lei n«
8.666/93, o acompanhamento e a fiscalizafao da execu?5o do contr* to, sob os aspectos

quantitative e qualitative, anotando em registro prdprio as falhas detecta das e comunicando

as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu critÿrlo, exijam medidas cornitivas por parte da

contratada. Sendo que a existencia de fiscallzafSo da contratante de odo ilgum atenua ou

exime a responsabilidade da contratada por qualquer servifo mal executado ou bem eivado de

vicio ou defeito.

Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condi?5es de pre?o prazo

estabelecidas no edital.

4-DAS SANIES E PENAUDADES

A inexecuQSo total ou parcial dos servifos ensejara a rescisfio contratual ou ajuste celebrado.

Qualquer circunstancia de rescisSo contatual devera ser formalmente motlvada, assegurando o
contraditdrio e a ampla defesa.

!

Laura de Freitas-Ba, 02/01/2017.

:tÿifÿ|DDOS
SANTOSAILTONlF

SecretSrhp Municipal da Fazenda

c
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ATO DE OITAVA ALTERAgAO CONTRATUAL E CONSOLIDAgiO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ ns 07.602.453/0001-37

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de dlrelto, as partes abaixo qualificadas:

ITAMAR L6BO DA SU VA, brasileiro, maior, natural de Iplri/BA, nascldo em 22/07/1976, solteiro, T6cnico 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 n» 05.823.414 42 expedida pela

Secretaria de Seguran?a p0blica/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 Pmtadas/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 oelo Conselho Regional de Contabilidade/BA, CPF/MF n® 006 873.935-40, Carteira de

Identidade n» 09.470146-57 expedida pela Secretaria de Seguranÿa Publica/BA, residente e domiciliado na

Rua dos Plntassilgos, n® 71, Ed °ortal do Mar, Ap. 601, Imbui, Salvador/BA, CEP 41.720-030.

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de cie Ipir4/BA, nascido em 09/01/1978,

casado em regime de comunhJo 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 n® 07.354.166-48 expedida pela Secretaria de Seguranpa Publica/BA, residente e domiciliado na

Rua Monsenhor Eugenio Veiga, n» 145, Ap 402, Itaigara. Salvador/BA, CEP 41815-120.

Unicos s6dos componentes da Soc Simples Pura, GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

SOCIEDADE SIMPLES, com reg.stro do contrato social e alteragoes posteriores no Cartdrio de 2® Registro Civil das

Pessoas Juridicas sob n» 29152 dr 21/11/2007, CNPJ sob n® 07.602.4S3/0001-37 com sede na Av. Tancredo Neves, n»
2539, Cond. CEO Salvador Shopping Ed. Torre Nova torque, sala 1607 a 1616, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP

41.820-021; resolvem alterar e consolidar o Contrato Social Simples, mediante cliusulas e condicdes seguintes de

acordo a se adequar a Resolu?§o CFC n® 1.371/2011.

CLAUSULA PRIMEIRA -ALTEP.AgAO DE ENDEREgO DA SEDE

A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere;o sito a AV TANCREDO NEVES, n» 2539, COND. CEO

SALVADOR SHOPPING, ED. TCRRE NOVA I0RQUE, SALA 1601 A 1605 e 1613 a 1616, CAMINHO DAS ARVORES,

SALVADOR/BA, CEP 41.820-021

CLAUSULA SEGUNDA- RESPONSABILIDADE TECNICA
A responsabilidade t6cnica cabe ao sdcio LESSYVALDO DIAS DA SILVA ji qualificado, que 6 intitulado Respons3vel

T6cnico Geral.

CLAUSULA TERCEIRA - ADMINISTRAgAO

A administracSo da sociedade cat-* isoladamente aos sdcios ITAMAR L6BO DA SILVA, JOSE INACIO SOARES NETO e

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, com os poderes e atribuic&es de representar ativa e passivamente a sociedade, em

juizo ou fora dele, podendo pratica: todo 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 obrigacdes seja em favor

de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizacao
expressa dos outros sbcios.

PARAGRAFO UNICO - Os Sdci - -Adminlstradores poder3o delegar poderes a terceiros, para isso utilij
se de instrumento de procuraÿSo piiblica ou particular

/
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ATO DE OITAVA ALTERAgAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n» 07.602.453/0001-37

CLAUSULA QUARTA - DECLARA(AO DE DESIMPEDIMENTO

O(s) Socio(s)-Administrador(es) dedara(m) sob as penas da lei, que n8o esti impedido de exercer a administrate da

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaÿSo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime fahmentar, de orevaricagSo, peita ou

suborno, concussSo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nactonal, contra normas de

defesa da concorrAncia, contra as relates de consumo, fe piiblica, ou a propriedade

Em face das altera(6es, os socios resolvem consolidar o Contrato Social Simples, nos termos da Lei n' 10.406/2002,

mediante as condifoes e cliusulas seguintes:

CONSOllDAgAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n» 07.602.453/0001-37

Pelo presente mstrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualihcadas

ITAMAR L6BO DA SILVA, brasileiro, maior, natural de IpirA/BA. nascido em 22/07/1976, solteiro, Tecmco em

Contabilidade, Carteira de Identldade Profissional n» BA 037061/0-7 expedida pelo Conselho Regional de

Contabilidade/BA, CPF/MF n* 667.136.925-91, Carteira de Identldade n» 05 823 414-42 expedida pela

Secretaria de Seguranta Publica/BA, residente e domiciliado na Rua Renato de Mene?es Berenguer, n« 185,

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

JOSE INACIO SOARES NETO, nacionalidade brasileira, natural de Plntadas/BA. nascido em 11/03/1982,

casado em regime de comunhJo parcial de bens, Contador, Carteira de Identldade Profissional n* BA

37404/0-2 expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade/BA, CPF/MF n» 006 873 915-40, Carteira de

Identldade n* 09.470.146-57 expedida pela Secretaria de Seguran?a Publica/BA, residente e domiciliado na
Rua dos Pintassilgos, n» 71, Ed Portal do Mar, Ap. 601, Imbui. Salvador/BA, CEP 41 720 030.

LESSYVALDO DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de cie Ipira/BA, nascido em 09/01/1978,
casado em regime de comunh3o parcial de bens. Contador, Carteira de Identldade Profissional 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 Seguran?a Publica/BA, residente
Rua Monsenhor Eugenio Veiga, n» 145, Ap. 402, Itaigara, Salvador/BA, CEP 41.815-120

e domiciliado na

Unicos sdcios componentes da Sociedade Simples Pura, GRADUS ASSESSORIA
SOCIEDADE SIMPLES, com registro do contrato social

E CONSULTORIA CONTABIL
e alterases posteriores no Cartdrio de 2» Registro Civil das

Pessoas Juridicas sob n« 29152 de 21/11/2007, CNPJ sob n» 07.602.4S3/0001-37 com sede na Av. Tancredo NeyO»
2539, Cond CEO Salvador Shopping, Ed. Torre Nova lorque, sala 1601 a 1605 e 1613 a 1616, Cammho das
Salvador/BA. CEP 41.820-021; resolvem consolidar o Contrato Social Simples, med.ante diusulas

rvords.

e coodla6e>,
seguintes:

'S

SS2AO,



ATO OE OITAVA ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n« 07.602.453/0001-B7

CLAUSULA PRIMEIRA -DENOMINACAO SOCIAL E SEDE MATRIZ

A sociedade gira com a denomina?8o 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 da*. Arvorr Salvador/BA CEP 41820-021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 nome fantasia GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

PARAGRAFO SEGUNDO - A sociedade podera abrir, transferir ou encerrar filiais ou agfcncias em qualquer

parte do territbrio nacionai, obedecendo as disposi$oes legais.

CLAUSULA SEGUNDA -OBJETIVOS SOCIAIS

Presta;3o de services de contabilidade (CNAE 6920-6/01).

CLAUSULA TERCEIRA -PRAZO DE DURACAO

A sociedade iniciou suas atividades em 06/09/2005 e possui prazo de duracSo por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA -CAPITAL SOCIAL

O Capital Social 6 de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda

corrente nacionai, representado oor 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, assim distributdo

s6cios QUOTAS %CAPITAL SOCIAL

R$ 175 000,00ITAMAR L0BO DA SILVA 50%175.000

JOSE INACIO SOARES NETO R$ 35.000,00

R$ 140.000,00

10%35.000

140.000 40%LESSYVALDO DIAS DA SILVA

R$ 350.000,00TOTAIS 350.000 100%

CLAUSULA QUINTA- RESPONSABILIDADE DOS SdCIOS

Os sbeios respondem subsidiariamente pelas obrigaefies sociais

CLAUSULA SEXTA -RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade tbcnica cabe ao sbcio LESSYVALDO DIAS DA SILVA ji qualificado, que e intitulado Respons8vel

Tecmco Geral.

CLAUSULA SETIMA- ADMINISTRACAO

A admmistracSo da sociedade cabe isoladamente aos sbeios ITAMAR L6BO DA SILVA, JOSE INAciO SOARES NETO e
LESSYVALDO DIAS DA SILVA, com os poderes e atribulcbes de representar ativa e passivamente a sociedade, em
juizo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o
do nome social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaefies seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens imbveis da sociedade.
expressa dos outros sbeios

uso

sem autorizai

PARAGRAFO UNICO - Os Srcios-Administradores poderSo delegar poderes a terceiros, para isso utilk
se de instrument© de procuracÿo publica ou particular.

ido-
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ATO OE OITAVA ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n* 07.602.453/0001-37

CLAUSULA OITAVA- VEDACAO AOS sdcios

Fica vedada aos sdcios a utilizato da raz3o social em avals, fianÿa e abonos em quaisquer negocios estranhos as

fmalidades sociais. exceto para emprcsas coiigadas. para os sdcios componentes das coligadas para a propria

sociedade e para empresas das qoais participant os mesmos socios.

CLAUSULA NONA - PRO-IABORE

Os sdcios fazem jus a retirada mensal a titulo de "prd-labore”, que serSo fixados anualmente de previo acordo entre

os sdcios, obedecendo aos limites estabelecldos pela legislate do Imposto de Renda.

CLAUSULA DECIMA -EXERCiOO SOCIAL, LUCROS E PERDAS

O exercicio social encerra-se em 31 de deiembro de cada ano, quando serSo elaboradas as Demonstrates
Financeiras previstas em lei, as quais pelo administrador serSo submetidas 3 apreciat0 dos socios Os lucros ou

perdas apurados terSo a destina(3o determmada pelos sdcios. podendo ou n5o, ser na proporto de suas quotas

PARAGRAFO UNICO - A sociedade podera levantar balantos semestrais ou de periodos mfenores, para fms

de apurato e destinato do resultado do periodo neles compreendido. podendo eventual lucro, por

deliberate dos sdcios ser distribuido.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DESIGNAÿAO DE ADMINISTRADOR

Nos quatro meses segumtes ao termino do exercicio social, os sdcios deliberario sobre suas contas e designarSo

admmistrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -NORMAS TNTERNAS

Fleam desde ja tacitamente acordadas que terSo valldade juridica que a lei Ihes emprestar, todos os acordos e

normas internas de servitos, tarefas e regimentos internos, de cariter administrative assinado por todos os sdcios,

desde que n3o venha ferir clausulas deste mstrumento, casos que serSo nulas de fato e de direito

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -CESSAO OU TRANSFERENCE OE QUOTAS

f permitido na sociedade a cessao ou transferincia de quotas em parte entre sdcios ou com terceiros, sendo que

neste ultimo caso a cessao ou transference somente podera ser feita com o consentimento expresso de todos os
sdcios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -FALECIMENTO DE SdCIOS

Falecendo ou interditado qualquer sdeto, a sociedade continuari suas atividades com os herdeiros. sucessores e
incapaz. N3o sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sdcios remanescentes. o valor de seus
sera apurado e liquidado com base na situa;3o patrimonial da sociedade. 3 data da resolute, vcÿfi
especialmente levantado. ,

\ REGISTRY H'CLAUSULA DECIMA QUINTA -DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

O Socio-Admimstrador dedara sob as penas da lei. que n5o esta imped.do de
por le, especial, ou em virtude de condenatfo criminal, ou por se encontrar sob os efertos dela a pena q
amda que temporariamente. o acesso a cargos publicos. ou por crime falimentar, de prevaricate
concussio. peculate, ou contra a economia popular, contra o s,sterna finance.ro national, contra
da concorrencia, contra as relacdes de consumo, fe pub

exercer a administrate da sociqaade

vede,

peita ou/uborno,

normas/de defesa
ou a propnedade

/ & 4/5
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ATO DE OITAVA ALTERAtJAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL SIMPLES DA

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CNPJ n« 07.602.453/0001-37

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAÿOES DO CONTRATO SOCIAL

A sociedade sd oodera ser alterada com a aprovacSo de todos os sdcios, por meio de instrumento prbprio, em

quaisquer das suas dausulas e a quaiquer tempo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente contrato serao resolvidos pelo consenso dos sdcios, e em absolute consonSncia com as

normas legais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

As partes elegem o foro da comarca de Salvador/BA, para a soluflo de quaiquer litigio decorrente da execu?3o do

que se contem no presente instrumento, renunclando a quaiquer outro, por mals prlvilegiado que seja

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento em 03 (trAs) vias de gual

teor e forma, para que produzam os efeitos legais.

Salvador - Bahia, 18 de setembro de 2017.

/ H)

ISE INAClOySOARES NETO
*F/Ml[ 0*006.873.935-40

ITAMAR LOBO DA SILVA

CPf/MF n* 667.136.925-ÿ1

LESSYVALDO DIAS DA SILVA wJ
CPF/MF n* 938.002.155-00
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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, 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

Administrag3o;

b) Sua finalidade visa atender necessidades permanentes da

Administrag3o;

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

um exerclcio financeiro. Uma possivel interrupg§o traria prejuizos nao apenas a

eficiSncia 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 perlodo.

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 vigfencia dos

respectivos cr6ditos 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 ocorrdncia apresentado em face do ex-prefeito

do Municlpio de Salvador, vejamos:

“(...) Servigos continuados s3o aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

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

tempo da contratagSo, ou entao aqueles exercidos sem predeterminagSo dos

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

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

e nesse sentido est£veis, da Administragao. Em geral questiona-se quern os prestara,

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

2
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Diferenciam-se dos demais servigos n3o continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entSo correspondem a urn propbsito predeterminado e

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

sdo prestados sem essa limitagSo de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de urn pr6dio nSo pode ser tido como

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

nSo se imaginar quando, eliminando por complete a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

Jd o fornecimento de combustivel, como a manutengSo de ntequinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigitencia, limpeza ou conservagSo; o servigo

de transporte coletivo; e tantos mais, s3o servigos que precisam existir

permanentemente, inalterSvel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontonteveis ou do servigo publico ou da populagSo - e a estes a Lei n° 8.666/93

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

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

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

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

constar nos autos do processo administrative documentos probatbrios que atestam sua

experiencia, 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 qua! 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 hipdteses 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 competigio. em razSo da

inexistSncia de pluralidade de potencias proponentes.

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

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

administrative Descomplicado, 22* edigSo.)

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 notbria 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

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

assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias fmanceiras ou

tributerias; (RedagSo 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 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 t6cnicos e contabeis previstos na legislagao (LRF, Lei 4.320/64, etc), dentre

outras atividades que exigem grande qualificagao t6cnica.

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 princlpios 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 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: v,
M,
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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, 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 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 Orientaglio

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

iqualmente idoneos”. Grifamos.

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:

“Tambem importante 6 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 pregos, mesmo quando

V 6
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se tratardefornecedorexclusivo”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 12,18%,

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

2019, que passara a ser de R$ 656.230,63 (seiscentos e cinquenta seis mil, duzentos e

trinta reais e sessenta e tres 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 t6cnica 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° 002/2017, 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, 11 de Dezembro de 2019.

0

ITAM, ILVA

Diretor
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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 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 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 especlficos.
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De tal forma, pressupoe-se a rtecessidade de sua extensao por mais de

um exercicio 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

vigSncia 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 vigdncia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

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

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 Municlpio de Salvador, vejamos:

“(...) Servigos continuados s3o aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

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

tempo da contratagSo, ou ent§o aqueles exercidos sem predeterminagSo dos

momentos, por6m postos a disposigSo 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.
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Diferenciam-se dos demais servigos nSo continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou ent§o correspondem a urn propbsito predeterminado e

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

sSo prestados sem essa limitagSo de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de urn prbdio n§o pode ser tido como

contlnuo, pois que corresponde a urn escopo que, concluldo, dispensa o servigo atb

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

ate data incerta no futuro.

Jb o fornecimento de combustivel, como a manutengSo de nrtequinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigilSncia, limpeza ou conservagSo; o servigo

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

permanentemente, inalterbvel e definitivamente, correspondendo a necessidades

incontonteveis ou do servigo publico ou da populag§o - e a estes a Lei n° 8.666/93

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

-Termo de ocorrfencia. 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 doutrin&rio, fazendo

constar nos autos do processo administrative documentos probatorios que atestam sua

experiencia, 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 licitag§o, 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
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exigences 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 "contratagdes 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 licitagSo e juridicamente impossivel A impossibilidade

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

inexistSncia de pluralidade de potencias proponentes.

Ha dispensa de licitagao quando esta 6 posslvel, ou seja, ha possibilidade de

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

administrative Descomplicado, 22* edig§o.)

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

em comento:

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

especial:

em

(...)

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:

(...)
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II - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou

tributeirias; (RedagSo 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.

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

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 administrativo de contratagao retro

referido, SE FEZ ACOMPANHAR DE METODOLOGIA PARA JUSTIFICATIVA DO

PREQO, com a qual se efetivou total cumprimento ao arcabougo juridico que rege

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

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

a
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