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Par£grafo 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
contratagao encontra

que

a metodologia adotada para iustificar o preco da

ressonancia na jurisprudence 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 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 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 6bice,
por si, a verificagao da razoabilidade do prego. Diversos sao os parametros que
poderao ser utilizados para se avaliar a adequagao dos pregos, mesmo

quandÿ
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se tratar de fornecedorexclusivo”TCU, Acordao n° 2.611/2007, Plendrio, Rel. Min.

Augusto Nardes, j. em 05.12.2007

Por fim, requer a atualizagao contratual dos valores firmados, ante a
incidencia inflacion£ria, 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 passar£ a ser de R$ 174.994,83 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e
noventa e quatro reals e oitenta 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

Cont£bil, 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 consonance 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.

ITAMAR t-OBO DA SILVA

Dirptor
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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° 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 missio institucional;
d) O produto esperado n3o se exaure em periodo pre-determinado;
e) Nao tern como escopo a obtengao de produtos especificos.
1
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De tal forma, pressupoe-se a necessidade 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

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 administrag§o.
Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigfencia dos
respectivos cr6ditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - a prestagio 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
consideragdes 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 sSo aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manuteng§o 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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Diferenciam-se dos demais servigos nSo 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 ptedio n§o pode ser tido como
contlnuo, pois que corresponde a urn escopo que, concluldo, dispensa o servigo ate
nSo se imaginar quando, eliminando por complete a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.

J3 o fornecimento de combustivel, como a manutengSo de rrtequinas ou de
equipamentos; o trabalho permanente de vigitencia, 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 populagio - e a estes a Lei n° 8.666/93
classificou de servigos de execugao continuada ( )”.(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

-Termo de ocorr6ncia. 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

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 Administrag3o 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
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exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigagdes".

Conforme constatado na norma retro mencionada, existem hipoteses
que prescinde de licitag£o, as denominadas “contratapoes diretas". Nestes casos, a

legisla?ao estabelece

situates

excepcionais de celebrapao de contratos sem a

realizagSo de procedimento licitatdrio.

As hipoteses de contratapoes diretas, dividem-se em dois grupos:
situapoes de inexigibilidade e situapoes de dispensa.
Na lipao de Marcelo Alexandrino:
Ha inexigibilidade quando a licitagao e juridicamente impossivel A impossibilidade

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

inexistSncia de pluralidade de potencias proponentes.
Ha dispensa de licitagao quando esta 6 posslvel, ou seja, ha possibilidade de

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

administrative Descomplicado, 22a 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 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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assessorias

ou

consultorias

tecnicas

e

auditorias

financeiras

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.
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 cont£beis 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 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
indispens£vel 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, 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 jurisprudence 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 seraferida 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

C\
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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

Licitagdes 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$ 262.492,25 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos

e noventa e dois reais e vinte e cinco 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° 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, 11 de Dezembro de 2019.

ITAM,

IO DA SILVA

Diretoi
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EXCELENTISSIMA PREFEITA DO MUNICl'PIO 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 municlpio 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° 005/2017 com esta
empresa, a fim de obter a prestagSo 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 miss3o institutional;
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 exercicio financeiro. Uma possivel interrupgao traria prejuizos nao apenas a
eficiencia dos servigos publicos, mas a indispensavel prestagao de contas e informagoes

aos 6rg§os 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 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 sSo aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e de

essencialidade para a manuteng§o dos servigos publicos, exercidos durante todo o
tempo da contratagao, ou entfio aqueles exercidos sem predeterminagSo dos
momentos, por£m postos a disposigSo do contratante a todo tempo em regime de
prontidSo 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 inquestionaveU
2
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Diferenciam-se dos demais servigos n§o continuados porque estes em geral se dividem

em fases, etapas ou partes, ou entSo correspondem a urn proposito predeterminado e
objetivamente limitado, com inlcio, meio e fim, enquanto que os servigos continuados

sSo prestados sem essa limitagfio de objeto.

Desse modo, por exemplo, o servigo de pintura de urn ptedio n§o pode ser tido como
continuo, pois que corresponde a urn escopo que, concluido, dispensa o servigo ate
n§o se imaginar quando, eliminando por completo a necessidade que existia do servigo,

ate data incerta no futuro.
Ja o fomecimento de combustivel, como a manuteng§o de rrtequinas ou de

equipamentos; o trabalho permanente de vigitencia, limpeza ou conservag3o; o servigo
de transporte coletivo; e tantos mais, s3o servigos que precisam existir
permanentemente, inalterdvel 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 execugfio continuada

(TCM/BA, Processo n° 30.201/09

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

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

jundico que rege a materia, quer seja legal, jurisprudence, 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 contratagio 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 estabeiegam obrigagoes de pagamento, mantidas as
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as

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
legislagao estabelece situagbes 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:
l-te inexigibilidade quando a licitagao e juridicamente impossivel A impossibilidade
jurldica de licitar decorre da impossibilidade de competigao, em

raz§o

da

inexistfencia de pluralidade de potencias proponentes.
H£ dispensa de licitagSo quando esta 6 possivel, ou seja, ha possibilidade de
competigao, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitag§o. (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 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; (Redagao 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 crit6rios objetivos de julgamento que
possam embasar a decis3o 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 previslveis capazes de serem produzidos por um diligente servidor

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

departamento, envolvendo atividades de planejamento, avaliagao, capacitagao, emiss3o
de relatdrios 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 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 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
indispens£vel 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, 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 justificar o

preco

contratacao encontra ressonancia na jurisprudence patria, na medida

da

que

contratacoes anteriores com o mesmo objeto 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
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

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 inflationary, 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 passarÿ a ser de R$ 145.829,03 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e
vinte e nove reais e tr&s 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 qualificag3o tecnica e experidncia 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 consonSncia com o artigo
57, II da lei 8.666/93, bem como seja garantida a manutengao de seu equilibrio

econdmico financeiro.

Salvador - BA, 11 de Dezembro de 2019.
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Certidao Negativa de Debitos

07/01/2020

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperagao de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios
lnscrigao Municipal: 262.349/001-45
CNPJ: 07.602.453/0001-37

Contribuinte:

GRADUS ASSESSOR1A E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

Enderego:

Avenida Tancredo Neves, N° 2539
CD CEO TORRE NOVA IO RQUE SALA 1601 A 160 5 E 1613 A 1616
CAM1NHO DAS ARVORES
41.820-021

Certifico que a inscrigao acima esta em situagao regular, ate 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 1 1:34:48 horas do dia 07/01/2020.
Valida ate dia 06/04/2020.

Codigo de controle da certidao:

3345.594D.92B1.DF57.0E08.3C80.AF7A.A802

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

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

%

07/01/2020

Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador

Validaÿao de Certidao do Cadastro:
Resultado da Validaÿao ( Estabelecimento )

Certidao IMegativa de Debito emitida em 07/01/2020
Inscrigao : 262349/001-45

Nome/Razao Social: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ/CPF: 7602453/0001-37
Codigo de Controle da Certidao: 3345594D92B1DF570E083C80AF7AA802

www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Certidoes/ValidaCtdMob?Length=9
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Emissao: 07/01/2020 1 1 :40

GOVERNO 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
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20200109280
RAZAO SOCIAL

GRADUS ASSESS E CONSULT CONTABIL SOC SIM
INSCRIQAO ESTADUAL

CNPJ

07.602.453/0001-37

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa ffsica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Dfvida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/01/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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Emissao: 07/01/2020 11:41
GOVF.RNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRET ARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries
CertidSo N°:

20200109280

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:
RAZAO SOCIAL

GRADUS ASSESS E CONSULT CONTABII. SOC SIM
INSCRigAO ESTADUAL

CNPJ

07.602.453/0001-37

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 07/01/2020 VALIDA

AT£ 07/03/2020

I

)
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Emissao de 2‘ via de Certidao

07/01/2020

Participe

Acesso a informagao

BRASIL

Receita Federal

Servigos

Legislagao

Canais

CERTIDAO
R

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÿBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DfVIDA 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 dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:
Lconstam debitos 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 TribuUmo Nacional (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 Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Jt

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgSos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se & situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd* do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao est£ 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 &s 16:17:17 do dia 19/09/2019 <hora e data de Brasilia>.
Vcilida at6 17/03/2020.
Codigo de controle da certidao: CEF3.79F9.7A7D.58BD
Qualquer rasura ou emenda invalidar£ este documento.
Nova Consulta

Pr«parar pagina
para impressao
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servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=07602453000137&Senha=

1/-

Confirma$§o de Autenticidade da CertidSo

07/01/2020

r

BRASIL

Participe

Acesso a informaqSo

Receita Federal
A

i

Serviÿos

Legislaÿao

Canais

CERTIDAO
m

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes
Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao
CNPJ : 07.602.453/0001-37
Data da Emissao : 19/09/2019
Hora da Emissao : 16:17:17
Cddigo de Controle da Certidao : CEF3.79F9.7A7D.58BD
Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

CertidSo Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/09/2019, com validade at6 17/03/2020.

Pagma Anterior

)

servlcos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResiiltado.asp
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Consulta Regularidade do Empregador

07/01/2020

Voltar

Imprimir

CAI\A

CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:
07.602.453/0001-37
Razao SocialrGRADUS ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLE
AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 1601 A 160 5E / CAMINHO DAS
Enderego:
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 obrigagoes com o FGTS.

Validade:06/01/2020 a 04/02/2020
Certificagao Numero: 2020010602550257428121

Informagao obtida em 07/01/2020 11:37:40
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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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
Orientagoes Regularidade do Empregador.
Inscrigao: 07.602.453/0001-37
Razao social: GRADUS ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLE

Data de
Emissao/Leitura

Data de Validade

Numero do CRF

06/01/2020

06/01/2020 a 04/02/2020

2020010602550257428121

n 2/2019

18/12/2019 a 16/01/2020

2019121803041316473519

711/2019

29/11/2019 a 28/12/2019

2019112903365737300964

10/11/2019

10/11/2019 a 09/12/2019

2019111001594341851638

22/10/2019

22/10/2019 a 20/11/2019

2019102203350130020501

03/10/2019

03/10/2019 a 01/11/2019

2019100302193258882902

14/09/2019

14/09/2019 a 13/10/2019

2019091402102260980429

26/08/2019

26/08/2019 a 24/09/2019

20190826015 14782177999

07/08/2019

07/08/2019 a 05/09/2019

2019080702132539699302

19/07/2019

19/07/2019 a 17/08/2019

2019071901550199209610

30/06/2019

30/06/2019 a 29/07/2019

2019063001275718959027

11/06/2019

11/06/2019 a 10/07/2019

2019061102120158875990

23/05/2019

23/05/2019 a 21/06/2019

2019052302285073444048

04/05/2019

04/05/2019 a 02/06/2019

2019050401471636602600

004/2019

15/04/2019 a 14/05/2019

2019041501212887413995

27/03/2019

27/03/2019 a 25/04/2019

2019032702454522384652

08/03/2019

08/03/2019 a 06/04/2019

2019030801563669854248

17/02/2019

17/02/2019 a 18/03/2019

2019021701361279984897

29/01/2019

29/01/2019 a 27/02/2019

20190129021 32698514340

10/01/2019

10/01/2019 a 08/02/2019

2019011001512146794539

22/12/2018

22/12/2018 a 20/01/2019

2018122202210922503540

03/12/2018

03/12/2018 a 01/01/2019

2018120301382453898802

14/11/2018

14/11/2018 a 13/12/2018

2018111405185658897075

25/10/2018

25/10/2018 a 23/11/2018

2018102507504475556818

04/10/2018

04/10/2018 a 02/11/2018

20181004040112692505 18

15/09/2018

15/09/2018 a 14/10/2018

2018091503404500150953

27/08/2018

27/08/2018 a 25/09/2018

2018082703212 137093723

07/08/2018

07/08/2018 a 05/09/2018

20180807042620287443 12

19/07/2018

19/07/2018 a 17/08/2018

2018071904262022243565

30/06/2018

30/06/2018 a 29/07/2018

2018063004223 126340028
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n

Emissao/Leitura

Numero do (JKh

Data de vaiidaoe

23/05/2018

23/05/2018 a 21/06/2018

2018052303591472472810

04/05/2018

04/05/2018 a 02/06/2018

2018050404500350189146

15/04/2018

15/04/2018 a 14/05/2018

2018041503510703725057

27/03/2018

27/03/2018 a 25/04/2018

2018032705032627748339

08/03/2018

08/03/2018 a 06/04/2018

2018030804294112587047

17/02/2018

17/02/2018 a 18/03/2018

2018021705403490227000

29/01/2018

29/01/2018 a 27/02/2018

2018012914393009736092

09/01/2018

09/01/2018 a 07/02/2018

2018010907365019461046

Resultado da consulta em 07/01/2020 11:37:50

Voltor

