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PODER JUDICIARIO
JUSTICjA 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°: 191283099/2019
Expedipao: 06/12/2019, as 09:36:08
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 02/06/2020
de sua expedipao.

Certifica-se que GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE
S
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(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 Consolidapao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolupao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabil idade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedipao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao
a todos os seus estabelecimentos , agencias ou filiais.
A aceitapao desta certidao condiciona- se a verificapao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA<jAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icapao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justipa do Trabalho quanto as obrigapoes
estabelecidas em sentenpa condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment os previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execupao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliapao Previa.

Diividas e sugestoes: cndtu'tst.jus.br
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PORTAR1A SEFAZ N.” 002, PE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

i

Dispoe sobre a nomeagSo do Fiscal de Contrato da Secretaria da
Fazenda do Municipio, na forma que indica e da outras
providencias.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICtPIO DE LAURO DE FREITAS,
I!
I
no uso de suas atribuifdes legais:

RESOLVE:

Art. 1° Noraear o servidor Vinicius Dalmolin, matricula n° 078507-9, corao 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
disposifdes em contrario.

1
Lauro de Freitas, 20 de setembro de 2019.

Luiz Antonio de Souza

Secret&io da Fazenda

f
Registrc-se e Puhlique-se.

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

I

CERTIFICAQAO DIGITAL: V512YPGBWVY5CFDL2LZRSA
Esta edi?ao encontra-se no site oficial deste ente.
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Setor/Unidade requisitante: Centro de Processamento de Dados CPD/SEFAZ

Objeto: CONSULTORIA PARA SERVIQOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL
Fundamentagao de contrata: RENOVAQAO CONTRATUAL

FISCALIZAQAO 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 cteusulas 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, 07 de Janeiro de 2020.

Fiscal do Contrato

* OBS: este documento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagSo quando este gerar

contrato.
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Memorando Intemo N°. 008/2018

Laura de Freitas, 07 de Janeiro de 2020.

Prezado Senhor,
Vimos por interm6dio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotagao Orgamenteria
suficiente para realizag§o da RENOVAQAO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS
TECNICOS NA AREA CONTABIL, firmado com a empresa GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA
CONTABIL, no valor global de R$ 1.105.000,00(Um milh§o cento e cinco mil reais).
Abaixo segue tabela com os valores para cada secretaria

PRESTACAO DE SERVICOS POSTA1S

VALORES

Secretaria da Fazenda

R$ 585.000,00

Secretaria de Educayao
Secretaria Social
Secretaria de Saude
TOTAL

R$ 234.000.00
R$ 130.000,00
R$ 156.000,00

RS 1.105.000,00

Na expectativa da atengSo deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagSo
continuamos & disposigÿo, reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos
cordiais cumprimentos.
Atenciosamente,

f.

p

'ASA<

Edison Francisco Rocha Junior

Mat: 49109-0
Gestor de Contratos - SEFAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO(PAC)
|Dados do Solicitante: Luiz Antonio de Souza

[SecretariajSecretaÿ

1 Fonte de Recurso(Tesouro, Convenio, etc.):
(x)Tesouro

( )Tesouro eComtenio

( )Conv§nio

( )Uni8o( )Estado

( )Vinculado

( )Outro:
Justificativa

A Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Lauro 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 a contratagSo
de empresa especializada em servigos tecnicos e tecnologicos na area de consultoria contabil, inexigibilidade n° 002/2017 celebrado
com a empresa GRADUS ASSESSORS E CONSULTORIA CONTABIL, inscrita no CNPJ/MF n° 05.989.936/0001-00.
Em razSo 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 realizar a renovagao contratual, com termino previsto em 14/01/2021
e de valor global total R$ 1.105.000,00 (Urn milh§o cento e cinco mil reais), para manutengao dos servigos da Administragao Publica,
com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.
Objeto a ser adquirido ou contratado

Renovagao contratual de empresa especializada em servigos tecnicos e tecnologicos na area de consultoria contabil
Observacoes

Renovagao contratual por 12 meses.

|Descrigio da Despesa Solicitada
Item

Detalhamento

Quantidade

Renovagao dos Contratos n° 002/2017,
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

Valor Unitario(R$)

VI.

Mensal

Valor Total

13*

(RSI

Meses(R$)

R$ 85.000,00

R$ 1.105.000,00

003/2017, 004/2017

1

13*(doze)
meses

n° 002/2017
* Urn

m§s a mais 6 referente ao

pagamento do valor do 13°.

Valor Totah

I
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R$ 1.105.000,00

Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

Convite ( )Tomada de Prego ( )Concorrencia
( )Dispensa de LicitagSo

PregSo Eletrdnico ()Pregao Presencial ( )Chamada Publica

( )Inexigibilidade de Licitagao

( x )Aditivo

<P
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| Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato
(x )Dibrio Oficial Prbprio

Dibrio Oficial da Unibo ( )Dibrio Oficial do Estado

)Jomal de Grande Circulagbo

Fluxograma de Aprovagao:
SEFAZ/CONTABILIDADE CONTRATOS
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compoem para ratificagbo dos atos praticados e autorizagbo para

Prefeita
Apos verificagbo minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagbo, deddo:

contratagbo da despesa.

( )Autorizo a contratagbo e defiro pelo prosseguimento do feito.
( )Nbo autorizo a contratagbo e indefiro o prosseguimento do feito.
Laura de Freitas/Ba.

I
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Luiz Antonkfide Souza
nda

Secretario da Fazenda Interlno
Mat.66609 -SEFAZ/PMLF

Moema Isabel Pajlsos Gramacho
Prefeita Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE
LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE
DO PEDIDO
DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios
liberados para a finalidade indicada no Processo n° 00203/2020, conforme Quadra de
Detalhamento de Despesas - QDD.
DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei
Orgamentaria de 2019 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes
Orgamentarias (no. 1.796, de 15/07/2019) e nao ultrapassara os limites estabelecidos para o
exerclcio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposigoes da Lei Municipal
' n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente
quanto 3s normas dos artigos 16 e 17.

• Identificagao da Despesa: Renovagao contratual por mais 12 (doze) meses dos seguintes
contratos: 002/2017; 003/2017; 004/2017 e 005/2017, celebrados entre o Municlpio de Laura
de Freitas e a empresa Gradus Assessoria e Consultoria Contabil, no valor de R$1.105.000,00
(hum milhao, cento e cinco mil reais), previsto no PLOA/2020.
• Dotagoes Orgamentarias: 0301.2036.33903500.02; 1000.2028.33903500.04;
0700.2025.33903500.00; 1200.2030.33903500.00
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 de Santana

Secretario daÿzendajfttefino

Laura de Freitas, 08 de janeiro de 2020

Ordenador de Despesas
Carimbo e assinatura

Ciente,

<s~Celene Diniz M. Rocha
Cadastro n°. 46.435
Coord, de Exec. Orfam./SEFAZ

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40
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FOLHA DE INFORMAQAO
PROCESSO N° 00203/2020.

FOLHA N°

DA: Coordenagao de Execugao Orgamentaria
PARA: SEFAZ

Atendendo e promovendo a celeridade do referido processo, encaminho a Declaragao de
AdequagSo Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior
encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio.

Lauro de Freitas, 08 Janeiro de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA
-x
COORDENAQAO DE EXEC. ORQAMENTARIA
Mat. 46.435

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Processo n°. 00203/2020
Interessado(a): SEFAZ
Objeto: Renova<;§o contratual por mais 12 meses dos seguintes contratos 002/2017; 003/2017;004/2017 e
005/2017 empresa Gradus Assessoria.

DESPACHO
A SEFAZ

Trata-se de um pedido de contrata<;ao de Renovaqao contratual por mais 12 meses dos seguintes
contratos 002/2017;003/2017; 004/2017 e 005/2017 empresa Gradus Assessoria.
Da aneilise dos autos identificamos algumas inconsistencies que devem ser atendidas, a fim de dar

regularidade ao processo, quais sejam:
1) Inicialmente solicitamos que os autos sejam devidamente numerados;
2) Nota ausSncia de assinatura do ordenador de despesa na: SDC,Justificativa, PAC;

3) Ausencia dos extratos dos contratos e aditivos anexados autos;
4) Ausencia do primeiro termo aditivo ao contrato n 003/2017;
5) 0 contrato social da empresa, em anexo, encontra-se em cdpia simples, bem como os
documentosdos seus representantes legais;

6) A declaraÿao de fiscal de contratos encontra-se sem assinatura;
7) Junte-se Portaria de gestor de contratos designando o servidor Igor Nilo como Secretdrio
Interino da SEFAZ, visto que o mes assinou a Dedara<;ao de Adequa<;ao or<;amentaria, como
ordenador de despesas.

Apds ajustes, devolvam-se os autos para condusao da analise.
Em 13 de Janeiro de 2020.

A\

RebeiorRilgueiras
Assessora Especial
Controladoria Geral do Municfpio
Ciente.
Proceda-se 0 solicitado.
Lauro de Freitas/BA, 13 de Janeiro de 2020.

/\
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/
Apio Vinaafeÿlÿscimento

Controlaabrferal do Municfpio

-

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 Loteamento Jardim Aeroporto, Edit. Torres Business 3° Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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- GAPRE N"10,DE 06 I)F. JANEIRO DE 2020

PREFEITA MUNICIPAL DF. LAURO DE FREITAS, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuiÿoes legais,

RESOLVE:
Art. 1° Nomear interinamentc o scrvidor Igor Nilo de Santana, matrieula
66609, Cargo de Coordenador Executivopara substituir o Secretario Municipal da Fazenda, o Sr.

Luiz Antonio de Souza, matrieula 73504 no periodo de 30.12.2019 a 20.01.2020. em decorrencia
de suas fdrias.
Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaÿao, relroagindo

seus efeitos a 30 de dezembro de 20 1 9.
Art. 3“ Revogam-se as disposiÿSes em contrario.

Lauro de Freitas,06 de janeirode 2020.

Moeina Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,
Andre Marter Primo
Secretario Municipal de Govemo,em cxercicio

CERTIFICAQAO DIGITAL: 3J69WJZ37K0BCKWS9GNVXA
Esta edi?ao encontra-se no site oficial deste ente.

Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

PARECER JURiDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00203/2020

ORGAO REQUERENTE: SEFAZ
ASSUNTO:PEDIDO DE RENOVAQAO DE PRAZO CONTRATO.

IEMENTA:

RENOVAQAO

DE

PRAZO

CONTRATUAL.

I - RELATORIO

Trata-se de pedido de renovagao de prazo contratual que possui o objeto
contrato empresa especializada em gestao contabil dos recursos publicos vinculados
a Secretarias da Fazenda, Administragbo, Saude e Assistencia Social do Municipio,
que tiveram originalmente sua relagao contratual construida atraves de processo de
inexigibilidade em razao da expertise tbcnica.
Ressalto que tratam-se de quatro contratos que possuem objetos
especificos nos termos da proposta originalmente apresentada, pela empresa
contratada.

Na justificativa de renovagao apresenta a Secretaria informagoes acerca
da qualidade do servigos prestados pela empresa, bem como a manutengao dos
valores inicialmente contratados, ressaltando que o contrato atende a basicamente
operacionalizagao de todo o Poder Publico Municipal.
Encontra-se acostado aos autos certidbes de regularidade fiscal,
documentos probatorios da empresa, contrato inicial, termo aditivo, pedido de
realizaqbo de despesa com dotagao orgamentaria, justificativa pela renovagao do
prazo contratual, dentre outros documentos.

£ o sucinto relatorio. Segue o exame juridico.

n
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II -ANALISE JURlDICA.
Importante frisar que os objetos da presente renovagao foram analisados
em procedimento junto ao Ministerio Publico Estadual e Tribunal de Contas dos
Municipios da Bahia, concluindo-se pela legalidade da contratagao, assim inexiste
qualquer obice a renovagao contratual.

O objeto da relagao contratual e de ato continuo eis que a
contabilizagao dos recursos publicos recebidos e as despesas realizadas com
estes recursos sao diarias, havendo a necessidade de manutengao dos
servigos contratados, pela sua propria natureza juridica.

De resto, o Enunciado

n°. 264 da

Sumula do Tribunal de Contas da

Uniao assim estatui:
"

A

inexigibilidade de licitaoao para a contratagao de servicos
tecnicos com pessoas fisicas ou juridicas de notoria
especializacao somente e cabivel quando se tratar de servico de
natureza singular, capaz de exiqir, na selecao do executor de
confianca, qrau de subietividade insuscetivel de ser medido pelos
criterios obietivos de qualificacao inerentes ao processo de
licitacao. nos termos do art. 25, inciso II. da Lei n° 8.666/93. "
(qrifei).

O mestre Margal Justen Filho nos dispoe alguns elementos que podem
caracterizar a notoriedade, auxiliando o trabalho de anÿlise do administrador:
"Assim, a conclusao de cursos, a participagao em certos organismos
voltados a atividade especializada, o desenvolvimento de servigos
semelhantes em outras oportunidades, a autoria de obras literarias
(tecnico-cientificas, se for o caso), o exercicio do magist6rio superior, a
premiagao por servigos similares, a existencia de aparelhamento
especifico, a organizagao de equipe tecnica etc."

A escolha de determinada empresa ou profissional, mesmo com as
disposigoes deste permissivo legal, podera ser bastante subjetiva, gerando
problemas com os org3os fiscalizadores da Administragao Publica. Por isso, tal
Pagina 2 de 9
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escolha deve ser devidamente justificada e motivada, a fim de que se tome legitima.
£ o que aconselha Lucas Rocha Furtado:
"A fim de aferir a legitimidade da decisao adotada pelo administrador,
no que diz respeito a escolha da empresa ou profissional a ser
contratado sem licitagao, deve ser considerada a margem de poder
discricionario que a lei expressamente confere ao administrador. A nao
ser diante de casos em que fique flagrantemente caracterizada
interpretagao abusiva do art. 25 da Lei de Licitagoes, a escolha do
contratado pelo administrador, desde que demonstrados os requisitos
objetivos necessarios ao enquadramento no permissivo legal, deve ser
considerada legitima."

Nesse
necessarios a

efeito de afericao dos requisitos objetivos
da inexiqibilidade pretendida, balizando-se nos

diapasao, para

consecucao

conceitos acima delineados de sinqularidade e notoriedade, e na

documentacao da

pretensa contratada, pode-se concluir primeiramente que

esta Municipalidade contratou servicos de assessoramento em contabilizacao
publica e que a proposta da prestacao de servicos nao apenas envolve uma
assessoria pura e simples, mas sim singular dotada de um acompanhamento
pormenorizado no ambito do planeiamento, da receita, da despesa e prestacao
de contas junto ao Tribunal de Contas, o qual enseia um amplo conhecimento
tecnico, de modo que um profissional ou uma empresa que nao detenha em
seu corpo consultores, altamente qualificados nao sera capaz de direcionar a
contabilidade por meios eficazes e legais, o que acabara por comprometer o
resultado final.

Ja com respeito a notoriedade do contratado, insta dizer que decorre
da documentacao carreada aos autos do processo administrativo, via
certificados de cursos e principalmente atestados de capacidade tecnica. que
a empresa ora pretensa contratada, tem responsavel tecnico com extenso
curriculo tecnico e, larqa experiencia no mercado. o que confere a
Administragao a seguranca de que a mesma atendera a sua necessidade de
solugao de suas demandas contabeis praticas, ia que a mesma demonstra
exito no desempenho anterior do servico. quando da prestacao efetivada junto
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a outras entidades publicas, subordinadas a
semelhante ao do Contratante.

regime juridico

de contratacao

Demais disso, elucide-se quanto a notoriedade que ainda que os servigos
de Assessoramento em Contabilizagao Publica, por mais especializados que sejam,
possuem mais de um profissional ou pessoa juridica capacitados para realiza-los, o
que possibilitaria, em tese, a competigao entre os diversos interessados, tem-se
como indubitavel que esse servigo nao pode ser desenvolvido sem a presenga de
atributos, tais como, larga experiencia, criatividade e vasto conhecimento intelectual,
tal qual demonstrado na documentagao da Empresa, enfim, sinqularidades
impossiveis de serem auferidas obietivamente via certame licitatorio, e por

isso mesmo inviabilizadores de qualquer competicao.

Sobre tal tematica cabe ainda fazer remissao ao posicionamento
recente do STF, sobre a contratacao de servicos tecnicos especializados.
vejamos:

“Servigos tecnicos profissionais especializados sao servigos que a
administragao deve contratar sem licitagao, escolhendo o contrato de
acordo, em ultima inst§ncia, com o grau de confianga que ele propria,
Administragao, deposite na especializagao desse contratado. Nesses
casos, o requisito da confianca da administracao em que deseie
contratar e subietivo. Dai que a realizacao de procedimento
licitatorios para a contratacao de tais servicos-procedimento
regido, dentre outros, pelo principio do julgamento obietivo - e
incompativel com a atribuicao de exercicio da subietividade que o
direito positivo confere a administracao para a escolha do trabalho
essencial e indiscutivelmente mais adequado a plena satisfacao
do obieto do contrato” (cf. o § 1°, do art. 25, da lei 8666/93).o que a
norma extraida do texto legal exige e a notoria especializagao,
associada ao elemento subjetivo confianga."(AP n°. 348, plenario, rel.
Min. Eros Grau, DJ de 03.08.2007)

Nao bastasse tudo o quanto ate aqui aludido, ha que perquirir ainda o
fator confianga, que apesar de n3o expresso em lei para hipotese de inexigibilidade,
salta a evidencia, tambem como insuscetivel de competigao, e por isso, vem sendo
difundido pela doutrina e jurisprudencia, em situagoes semelhantes ao particular ora
discutido.
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Em regra, a duragao dos contratos dessa natureza (servigos continuos)
n§o pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposig§o da Lei n°
8.666/1993. No caso em tela, a prorrogagao pretendida nao acarreta a extrapolagao
desse limite, contudo a justificativa para a prorrogagao encontra-se plausivel na
fundamentagao de outros dispositivos legais.

Da leitura e interpretagao dos dispositivos acima transcritos, conjugados
com as disposigoes da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudencia 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 continuidade 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) Manutengjto da condigoes iniciais de habilitagao pela
contratada.
Denota-se

os itens acima relacionados encontram-se
preenchidos no presente procedimento. o pedido de renovacao de prazo de 12
(doze) 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 contratual.
que

Com efeito, o art. 57 da Lei federal n° 8.666/1993, com a redag§o dada
pela Lei federal n° 9.648, de 27/05/1998, dispoe que:

1

Licitaifftes e contraU>s : oricnlafCcs e jurisprudencia do TCU / Tribunal de Contas da Uniflo. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasilia :TCU.Secretaria-Geral da Presidencia : Senado Federal. Secretaria Especial de Editoragao e PublicaQdes. 2010.
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“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”.
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 £ o mesmo contrato reiniciando sua vigencia
e vigorando por outro prazo. Ja 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 n§o representam qualquer acrescimo ao objeto
contratado, nao se enquadram no conceito de aditamentos. Destarte, entendemos
que descabe a obriqatoriedade de publicac5o prevista no paraarafo unico do art. 61
da Lei n° 8.666/1993 aos termos de prorroaacao de contratos. Todavia, para que
nao se alegue inobservancia de principio insculpido no caput do art. 37 da Carta
2 in

Comentarios a Lei de Licitaqoes e Contratos Administrativos. Sao Paulo: Dialetica, 8“ ed, p. 523.
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Magna, suqerimos que se publique no Diario Oficial da Prefeitura o extrato do
termo de prorroqacao de prazo.

Com relagao a necessidade de cotagao, possuo entendimento diverso,
fundado no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, modificado a partir de 201 34
demonstrando a desnecessidade de apresentagao de cotagoes para renovagoes
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 requisitos contratuais de
reajuste salarial, de indices de pregos de insumos e de
limites 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. Em seu voto, o relator,
diante das informacoes apresentadas, suqeriu que se
entendesse desnecessaria a realizagao de pesquisa junto ao
mercado e a outros orgaos/entidades da Administragao
Publica para a prorroqacao de contratos de natureza
continuada. desde que as seguintes condicoes contratuais
esteiam presentes, assequrando a vantajosidade da
prorroqacao: a) previsao de que as repactuacoes de precos
envolvendo a folha de salarios serao efetuadas somente
com base em convencao, acordo coletivo de trabalho ou em
decorrencia de iei; b) previsao de que as repactuacoes de
precos envolvendo materiais e insumos (exceto, para estes
ultimos, quanto a obriqacoes decorrentes de acordo ou
convencao coietiva 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 setoriai oficial especifico, por outro indice oficial que
guarde major correlacao com o seqmento economico em
que esteiam inseridos ou adotando, na ausencia de indice

-
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setorial, o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
IPCA/1BGE. Para o caso particular dos servicos
continuados de limpeza, conservacao, higienizacao e de

-

de valores a
limites fixado em ato da 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.
viqilancia, o relator adicionou ainda a aderencia

Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas
do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em
27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

“a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei
determina, em obediencia ao principio constitucional da
publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,
da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condigao
indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao
resumida do instrumento. Outrossim hd que se ressaltar que
varios municipios adotam como pratica comum a afixagao do
extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que
a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos
constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal
ao principio constitucional de publicidade deve ser
considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos
orgaos municipals como meio de imprensa ja e uma pratica que
se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo
que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de
penalidade [...]".

Ademais, e como professa Marpal Justen Filho3,

1

op. cit, ll*ed.,p. 528.
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“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa
de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A
publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na
ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se
regulariza com nova publicagao". [...]
“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de
vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tem o dever de promover a
publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em
prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em
prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia
a contratagao, nem desfaz o vinculo”,(grifamos)

Face ao exposto, entendo pela viabilidade juridica renovagao de
prazo dos contratos 002, 003, 004 e 005 de 2017, pelos fundamentos acima
delineados, havendo o preenchimento das condicionantes necessarias a renovagao
contratual.

-

Ill CONCLUSAO.

Ex positis, opino favoravelmente a prorrogagao dos prazos contratuais
inicialmente ajustado em mais 12(doze) meses.
Promovendo-se a elaboragao do termo aditivo.
Salientando-se que tal parecer e meramente opinativo.

£ o parecer, s.m.j.
Nestes Termos.
LAURO DE FREITAS - SA,

7

10pkÿÿeirode 2020.

DR. HENRlÿJÿTAfJAJURA SILVA
SUBPfcOCURADOR GERAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Coo denadot &>qfcultlvoTERCElRO TERMO DE ADITAMENTO N° 008/2020 AO CONTRATO N° 002/2017
Pelo presente instrument, fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
clAusulas e decla raffles:

CONTRATO ADITADO n". 002/2017: Contratag3o por inexigibilidade de licitag2o de empresa de consultoria
para servigos tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para a Secret£ria da Fazenda.
LICITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art. 13, III, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVE):00203/2020
DOTACAO ORCAMENTAR1A: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 Praga 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.
CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB1L 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 cm 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotagilo orgamentaria

supra e em atendimento a solicitag3o da Secretaria Municipal da Fazenda.

CLAUSULA SEGUNDA
contrato ora aditado.

- RATIFICAÿAO: Os contratantes ratificam as demais cl&usulas constantes do
-

CLAUSULA TERCEIRA LEGISLAQAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato £ regido pela lei n°.
8.666/93, com redagSo 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 presenga das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

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

MUNICIPU)DE LAURO DI
Sra. Moema Isabel

cims - LOCATARIO
»s Gra macho - Prefeita

\

tU

Secretario Municipal dji Fazenda
Luiz Antonio de Sduza - Secretlrio Municipal

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES/- CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

2.jUnnk S.ilM.

IK -0H
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EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N° 008/2020
AO COM RATO N°. 002/2017.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSOR1A E CONSULTORIA CONTAB1L SOC1EDADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de
Freitas. Processo Administrative: 00203/2020. Licitayao: Inexigibilidade n°002 /2017, Art.
25, II e art. 13. III. da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratayao por inexigibilidade de
licitayao de empresa de eonsultoria para serviyos tecnicos especializados de assessoria e
consultoria contabil para a Secretaria da Fazenda. Objeto do Aditamento: Renovaytio do
contrato por mais 12 (doze) nieses, com inlcio em 14 01/2020 e tenno final previsto para
14/02/2021, conforme dotayao oryamentaria supra e em atendimento a solicitayao da
Secretaria Municipal da Fazenda. DotaySo Oryamentaria: 0301.2036.33903500.02;
1 000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00; 1 200.2030.33903500.00. Data de
Assinatura: 14 de Janeiro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAgAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ
Esta ediyao encontra-se no site oficial deste ente.
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N° 010/2020 AO CONTRATO N° 004/2017

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

CONTRATO ADITADO n". 004/2017: Contrataÿo por inexigibilidade de licitaÿo de empresa de consultoria
para serviÿos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para o Fundo Municipal de Educaÿo.
L1CITACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art. 13, III, da Lei 8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVE):00203/2020
POTACAO 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 Jo3o Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000. inscrito no CNPJ:
1 3.927.8 19/0001 -40, representado pela sua Prefeita. Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.
CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOC1EDADE 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: Renova?ao do contrato por mais 12 (doze)
meses, com infcio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021. conforme dotaÿo orijamentaria

supra e em atendimento k solicitaÿo da Secretaria Municipal da EducapSo.

CLAUSULA SEGUNDA
contrato ora aditado.

- RATIFICAQAO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do
-

CLAUSULA TERCEIRA LEGISLACAO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com redaÿo da lei n°. 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 presenÿa das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 14 de janeiro de 2020.
MUNICIPIO I*E LAURO DE FfitETTAS - LOC/VIARIO
Sriil Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita
s'

2

D&f.bOCACAO

SECRF.TARIA MUNICIPAL
Vania Maria GalvSo de Carvalho - Secretario Municipal
GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADF. SI!

)
IS- CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
i

UOL<L£>

- W.
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EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N° 010/2020
AO CONTRATO N".004/2017.
C'ONTRATADA: GRADUS ASSESSOR1A E CONSULTORIA C'ONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de
Freitas. Processo Administrative: 00203/2020. Licitavao: Inexigibilidade n°002 /2017, Art.
25, II e art. 13, III, da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Contratavao por inexigibilidade de
licitavao de empresa de consultoria para servigos tecnicos espccializados de assessoria e
consultoria contabil para o Fundo Municipal de Educaÿo. Objeto do Aditamento:
Renovavao do contrato por mais 12 (doze) meses, coni inicio cm 14/01/2020 e termo final
previsto para 14/01/2021, conforme dotaÿao oryamentaria supra e em atendimento a
solicitayao da Secretaria Municipal da Educayao. Dotayao Orvamentaria:
0301.2036.33903500.02;
0700.2025.33903500.00;
1000.2028.33903500.04:
1200.2030.33903500.00.00. Data de Assinatura: 14 de Janeiro de 2020. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL

RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ
ESTA ediyao encontra-se no site oficial deste ente.
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VTERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO N° 009/2020 AO CONTRATO N° 003/2017
Pelo presente instrument), fica renovado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes
clAusulas e declaraÿdes:

CONTRATO ADITADO n". 003/2017: Contrataÿao por inexigibilidade de licitaÿSo de empresa de consultoria
para servÿos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo Municipal de Saude.
L1CITACAO: Inexigibilidade n° 002 /201 7, Art. 25, II e art. 13, III, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVE): 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 Praÿa 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.

>

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 infcio em 14/01/2020 e termo Final previsto para 14/01/2021, conforme dotapao orgamentaria supra e em
atendimento a solicita?ao da Secretaria Municipal da Saude.

CLAUSULA SEGUNDA
contrato ora aditado.

- RATIF1CACAO: Os contratantes ratificam as demais clAusulas constantes do
- LEGISLACAO

CLAUSULA TERCF.IRA
PERTINENTS: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com redaÿao 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 2020.

MUNJCIPIO DE LAURp DE FREITAS - LOCATARIO

>

Sra. Moema I:

el Passos Gramacho - Prefeita

SECRETARY)MUNICIPAL DA SAUDE
Vidigal GalviSo Cafezeiro Neto
Municipal

-Sÿcretirio

/

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE S/MRlCTiS - CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

2,

S\}ljc\ bt>

-

r/US Olj
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EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N° 009/2020
AO CONTRATO N°. 003/2017.

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONI ABIL SOCIEDADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Municipio de Lauro de Freitas.
7, Art. 25. II e art.
Processo Administrative: 00203/2020. Licitaÿao: Inexigibilidade n°002
13, Til, da Lei 8.666/93. Objcto do Contrato: Contrataijao por inexigibilidade de licitaÿo de
empresa de consultoria para serviÿos tecnicos cspecializados de asscssoria e consultoria contabil
para o Fundo Municipal de Saude. Objeto do Aditamento: Renovai;ao do contrato por mais 12
(doze) meses. com im'cio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/02/2021, conforme
dotayao or<;amcntaria supra e em atendimento a solicitafSo da Secretaria Municipal da Saude.
Orpamentaria:
0301.2036.33903500.02;
1000.2028.33903500.04;
Dotafao
0700.2025.33903500.00; 1200.2030.33903500.00.00. Data de Assinatura: 14 de janeiro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE AD1TAMENTO N° 01 1/2020 AO CONTRATO N° 005/2017

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

CONTRATO ADITADO n". 005/2017: Contrata?ao por inexigibilidade de licitaÿSo de empresa de consultoria
para servi?os tdcnicos especializados de assessoria e consultoria contdbil para o Fundo Municipal de Assistencia
Social.
L1C1TACAO: Inexigibilidade n°002 /2017, Art. 25, II e art. 13, III. da Lei 8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVE). 00203/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA:0301.2036.33903500.02: 1000.2028.33903500.04; 0700.2025.33903500.00;
1200.2030.33903500.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DF. LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com
sede na Praÿa 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 Isabel Passos(ira macho.
CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADF. 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

-

CLAUSULA SEGUNDA

- RATIF1CACAO: Os contratantes ratificam as demais cl&usulas constantes do

OBJETO DO ADITAMENTO: Renovado do contrato por mais 12 (doze)
meses, com inicio em 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotaf2o orÿamentAria
supra e em atendimento a solicita?ao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
contrato ora aditado.

-

CLAUSULA TERCEIRA LEGISLACAO PERT1NENTE: Este aditivo ao contrato 6 regido pela lei n°.
8.666/93, com reda?ao 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 presenÿa das testemunhas abaixo.
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

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

MUNIGfPIO DE LAURO DE FREITAS - LOCATARIO
/ Sra. MoenWlsWl Passos Gramacho - Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Huldaci dos Reis Santana Anjlrade Secretaria

-

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIF.DADE SIMPLfeS - CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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MS-oM

PAgina 1 de I

Quarta-feira

22 de Janeiro de 2020

-

28 Ano VIII - N” 1597

Lauro de Freitas

Diario Oficial do

MUNIC1PIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO TERCE1RO TERMO DE AD1TAMENTO N°01 1/2020
AO CONTRATO N° 005/2017

CONTRATADA: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIF.DADE
SIMPLES. CNPJ/MF: 07.602.453/0001-37. CONTRATANTE: Munidpio do Lauro dc Freitas.
Proeesso Adniinistrativo: 00203/2020. Licitagao: Inexigibilidade n°002 /20I7, Art. 25. II e art. 13, III.
da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: ContratagSo por inexigibilidade de licitayao de empresa de
consultoria para servigos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil para o Fundo
Municipal de Assistencia Social. Objeto do Aditamento: Renovafao do contrato por mais 12 (doze)
meses, com intcio tm 14/01/2020 e termo final previsto para 14/01/2021, conforme dotavao
orcanientaria supra e eni atendimento a solicitafÿo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Cidadania. Dotavao Orcanientaria: 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.
Moenia Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: RLNLGULYQPXLDIHKMZXAXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADOR1A GERAl DO MUNICIPIO
DF. ADIT AMEN IQ N*1 01101)18 AO CONTRATO N° 003/201?

Pelo preprint int(rumc*(o, Rem rmosado u rontrato ahaisa eapci’ifkaito. lie acordu
cMusulas c dcclaraffat:

etun at tegalHtn

CONTRATO ADITADO »*. OOi,"2«l7: ComuuMu poi mcvgibtiidadc de licit#**/ dc cmptcsi Je cansultone
pan strvi*o* t&nicot especialtodra dc uwssorui corwultuna cÿntibil para o Kundo Municipal dc Saudi

•

LICITACAO: fixes igihitutodc n*002.7017. Art 25. II e art 1 3. UI,da Ui 8.666/93
PROCiaO ADMLMSTKATIVO: 21)807/2017

DOTACAO ORC AMENT ARIA: U.KII.2036.33W3500.02 - SAUDfc
CONTRA XANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pcssoa jurldica dc direito publico mlemo. com
tede wtt l*nÿs JoAo Ibiago dos Samoa. *fn, Centro. Unro dc Ercilas/BA, CEP 42 700-00(1, irwento no CNPJ
13 921 gldOOUMO. reprrsentado pda siua Prrferta. Sea. Moema Isabel Pamoa Gramachtt

CONTRATADA: GRADUS ASSISSORIA E CONSULTORlA CONTAWl, SOCIEDADE SIMPLE*
pes«oa jtindica dc direilo puivado. insertta no CNPJ: 07.602.4530001-37. coot sedc na kua Akcti Arnomso
Lima, a3 470. Edi Emprcwial Niemcyer. Sate 1 208. I2M e 1210. Canunho das Arvores.CEP 4i.820-7?i>

*

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJCTO DO ADITAMENTO:

Pn/rraga**! do comnuo por man 12 (dtne) msec, com uikio am 14/01 <201# « tentm final ptesine pars
I4;0i/20I9, coafonwe ikuuvJio or*#met«4r» supra c cm aiendmtemo 4 soiknoQlto da Secreiam Mumupal du

Sawdc
CLAUSULA SKGUNDA
ceMraioonaAado

- KAT1FICACAO: Os

comrataalcs

ratificam

a*

demais cUusuks constames do

CLAUSULA TERCEIRA - l KGISLAC AO PEHTINENTE: Este adnivo ao cornmlu e reg»do pda ki n*
S 666 *53 com reda?Ao da id n" 8 8K3 <tt c demais oormas dc diretto administrative c civil perunentes

Aasim ajimados. Jirmaoi cste adtutmentu rm 04 iquatroi vm de i$uai usor. na presenca das tewemunha-. ah4i'
elegend* o toro de Latro de Freitas pan diriaui qualquer tjuesUUi dele advmda

Laura de Fretaas/KA, 12 dc Janeiro da 201A
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