
1pg92 RESERVATORIO DO LIMPADOR DE PARA BRISA

1pg93 ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA BRISA

1pg94 TAMPA DO RESERVATORIO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA

124TOTAL GERAL DOS ITENS
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Quantitative de Petyas

OBJETO: Lote 49 - SESP - Ford 1617 2001 Motor Cummis

QuantidadeUnidadeDescri?ao MarcaItem

11 PQALTERNADOR

12 pgAMORTECEDOR DIANTEIRO

13 pgAMORTECEDOR TRASEIRO

14 pgANEL SICRONIZADOR DE 4° MARCHA

15 pgANEL SICRONIZADOR DE 5° MARCHA

16 ANEL SICRONIZADOR DE RE pg
17 pgATUADOR DE EMBREAGEM

18 pgBOBINA DO ALTERNADOR

29 pgBURRINHO DE FREIO

310 pgCAMISA DO MOTOR

111 pgCORREIA DO ALTERNADOR

212 pgCOXIM DA CAIXA DE MARCHA

112 pgCOXIM DE MOTOR

114 pgCRUZETA

115 pgCUICA DE FREIO

216 pgDIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA

217 pgDIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA

118 pgEIXO PILOTO

119 pgENGRENAGEM DA 4° MARCHA

120 pgENGRENAGEM DA 5* MARCHA

1ENGRENAGEM DE RE21 pg
122 pgESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA BRISA

123 pgFAROL

124 pgFEICHO DE MOLA

2pg25 FILTRO DE AR

226 pgFILTRO DE COMBUSTIVEL

227 pgr FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO)

1pg28 HIDROVACUO

29 1pgINDUZIDO DO ALTERNADOR

230 pgJG. BORRACHA DA DESCARGA

131 JG. DE ANEL DO PISTAO pg
1pg32 JG. DE JUNTA DA DESCARGA

133 pgJG. DE JUNTA DO MOTOR

134 pgJG. EMBUCHAMENTO DAS RODA DIANTEIRA

1pg35 JG. LONA DE FREIO DIANTEIRO

136 pgJG. LONA DE FREIO TRASEIRO

237 pgJG.BORRACHA DO ESTABILIZADOR

138 pgJG.BRONZINA FIXA

139 pgJG.BRONZINA MOVEIS

1pg40 JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL

1pg41 JUNTA DO CABECOTE

142 pgJUNTA DO CATALIZADOR

143 pgKIT DE EMBREAGEM

eONTRATOS/PMLF
PAG:

/



44 2pgMANGUEIRA DA CUICA TRASEIRA

45 1pgMANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRA

46 1pgMANGUEIRA DE FREIO TRASEIRA

47 pg 1MANGUEIRA INFERIOR

48 1pgMANGUEIRA SUPERIOR

49 1pgMOTOR DE PARTIDA

50 pg 1PARA BRISA

51 PIAO pg 1
52 pg 1PINO DAS SATELITES

53 2pgPLANETARIA

54 pg 1PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR

55 1pgRADIADOR

56 pg 1REGULADOR DE VOLTAGEM

57 pg 1RELE DE BUZINA

58 pg 1RELE DE FAROL

59 2pgREPARO DA CUICA DIANTEIRA

60 pg 1RESERVATORIO DO LIMPADOR DE PARA BRISA

61 pg 1RESERVATORIO DO RADIADOR

62 pg 1RETENTOR DE VOLANTE

63 RETENTOR DO PlAO 1pg
64 pg 1ROLAMENTO DE CENTRO

65 2pgROLAMENTO DO ALTERNADOR

66 1pgSATELITE

67 pg 1SENSOR DA DESCARGA

68 pg 1SILENCIOSO FINAL

69 2pgSILENCIOSO INTERMEDIARY

70 2pgTAMBOR DE FREIO

71 1pgTAMPA DO RESERVATORIO DO RADIADOR

72 TERMINAIS DE DIRECAO 1pg
73 2pgTRAVA DO PINO

74 1pgTUBO DE DESCARGA

175 1pgVALVULA DE FREIO

76 pg 1VALVULA DE TEMPERATURA

*77 1pgVALVULA TERMOSTATICA

95TOTAL GERAL DOS ITENS
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Quantitativo de Petyas

OBJETO: Lotc 50 - SESA - Renualt Master 2018 Ar e Diregao
QuantidadeDescrigao Unidade MarcaItem

21 PQAMORTECEDOR DIANTEIRO

2 2PQAMORTECEDOR TRASEIRO

3 2PQAPOIO BARRA ESTABILIZADORA

4 1PQBANDEJA INFERIOR UD

5 1PQBANDEJA INFERIOR UE

6 1PQBANDEJA SUPERIOR UD

7 1PQBANDEJA SUPERIOR L/E

28 BIELETA DA DIREQAO PQ
19 PQBOMBA AUX. DE FREIO TRASEIRO

110 BOMBA D'AGUA PQ
211 PQJG. BORRACHA DO ESTABILIZADOR

112 BUJAO DO CARTER PQ
112 PQCABO DE FREIO

114 PQATUADOR DE EMBREAGEM

115 JG.CABO FREIO DE MAO PQ
416 PQCALOTA 16

117 PQCIUNDRO MESTRE (BOMBA DE FREIO)

218 PQCIUNDRO DE RODA

219 PQCOIFA DA HOMOCINETICA

120 PQCOMANDO CAIXA DE CAMBIA (ALAVANCA)

2PQ21 CONJUNTO BRACO DE DIREQAO

122 PQCORREIA DO DISTRIBUTOR

223 PQCUBO DA RODA DIANTEIRA

424 PQDISCO DE FREIO VENTILADO

4PQ25 DISCO DE FREIO TRASEIRO SOLIDO

326 PQFILTRO DE AR

3PQ27 FILTRO DE OLEO

2PQ28 JG. BORRACHA DA DESCARGA

# 29 2PQJG. BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO

2PQ30 CAMISA DO MOTOR

1PQ31 JUNTA DE ADMISSAO DA DESCARGA

1PQ32 JUNTA DO CARTER

2PQ33 JUNTA HOMOCINETICA

1PQ34 JUNTA MASTER

1PQ35 KITELEMENTOFILTRANTE

1PQ36 KIT EMBREAGEM

1PQLIMITADOR VIBRAQAO37
2PQ38 MANGUEIRA DE FREIO FLEXIVEL DIANTEIRO

2PQ39 MANGUEIRA DE FREIO FLEXIVEL TRASEIRO

1PQMICRO RELE (INJEQAO)40

1PQ41 MOTOR DO LIMPADOR

1PQ42 PATILHA DE CAIXA DE MARCHA

1PQ43 PALHETA DIANTEIRA

CONTRATOS/PMLF
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44 PARA BRISA pg 1
45 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (JOGO) 2pg
46 pg 2PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (JOGO)

47 PIVO DE DIREQAO L/D 2pg
48 PIVO DE DIREfAO L/E 2pg
49 pg 1POLIA TENSORA

50 PONTEIRA DE DIREQAO 2pg
51 1pgRADIADOR

REL£ (INJEQAO)52 pg 1
53 RELE (RESISTENCIA) 1pg

RELE DE SETA54 pg 1
55 1pgRETENTOR DA CAIXA DE MARCHA

56 pg 1RETENTOR DO VOLANTE

57 2pgROIAMENTO DA RODA TRASEIRA

58 2pgROLAMENTO DIANTEIRO

59 pg 1SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA

60 pg 1SENSOR DE VELOCIDADE

61 1pgSILENCIOSO

62 pg 1TEMPORIZADOR DIANTEIRO

63 1pgTEMPORIZADOR TRAZEIRO

64 2pgTRIZETA

65 1pgTUBO COMANDO DE EMBREAGEM

TUBO DE ALIMENTAQAO66 pg 1
67 1pgTUBO DE SAIDA DO RADIADOR

68 pg 1TUBO ENTRADA/SAIDA

69 pg 1TUBO HIBRIDO (TUBO DE FREIO)

70 1pgTUBO MASTER

71 1pgTURBINA

72 pg 1RESISTENCIA DO VENTILADOR DO RADIADOR

73 1pgPATILHA DO MOTOR L/D

74 1pgPATILHA DO MOTOR L/E

75 pg 1VENTILADOR DO RADIADOR

76 pg 4FILTRO COMBUSTIVEL

77 pg 1COREDIQA DE METAL

78 1pgGUIA DO TRILHO DA PORTA

79 1pgSONDA LAMBIDA SUPERIOR
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VS PREFEITURA MUNICIPAL DE

mm LAURO DE FREITAS

Laura de Freitas, 10 de Margo de 2020.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotagao Orgamentaria
suficiente para Celebragao de Contrato referente ao Pregao Eletronico: 028/2018, pelo periodo de 12 (doze)
meses, tendo por objeto, contratagao de empresa especializada fornecimento de pegas para veiculos
pequenos, medios, grandes, motos e maquinas pesadas da frota desta Prefeitura, Firmado com a empresa
AB Comercial Ltda., inscrita no CNPJ: 01.167.491/0001-22, no valor global de R$ 207.127,27 (duzentos e sete
mil, cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). Conforme distribuigao nas secretarias abaixo:

Secretaria Valor
SESA R$ 51.781,82

SEMED RS 51.781,82
SEMDESC R$ 20.712,73

SECAD R$ 82.850,90

R$ 207.127,27TOTAL:

Na expectativa da atengao deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a disposigao,
reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Ciro Ricara
Gestor de Coni

PMLF/SECAD
Mat. 78996

Ciro Ricardo Muthe
Gestor de Contratos e Suprimentos

uthe
>.R.P

.JNr RAtWb/HMLf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

pour»»«/>» Mui

Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

1 Secretaria: Secretaria Municipal de Administragao

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

( x ) Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convfenio ( ) Uniao ( ) Estado ( ) Vinculado ( ) Outro:
| Justificativa

A Secretaria Municipal de Administrate do Municipio de Lauro de Freitas, 6rg§o integrante da Administrate Direta do Poder Executivo
Municipal, apresenta justificativa para a celebrato do contrato administrative como bem colaciona o art. 54 da Lei 8.666/93, para a ATA
de Registro de Pregos A Secretaria Municipal de Administrate do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrate
Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa para a celebrato do contrato administrative como bem colaciona o art. 54 da
Lei 8.666/93, para a ATA de Registro de Pregos: 006/2019, decorrente do PregSo Eletronico: 028/2018, consignado no processo
administrative: 03945/2020, firmado com a empresa AB Comercial Ltda., inscrito no CNPJ: 01.167.491/0001-22, referente a contratagSo
de empresa especializada fomecimento de pegas para veiculos pequenos, mddios, grandes, motos e maquinas pesadas da frota desta
Prefeitura. Tal solicitagio configura-se pela necessidade de dar continuidade ininterrupta do servigo 6 perfeitamente visivel, uma vez que,
as pegas sao indispens£veis para realizagao de manutengao preventive e corretiva da frota de veiculos da PMLF. Impende destacar que a
PMLF possui em seu quadra de servidores metnicos para a execugao dos servigos, ensejando economia para o er&rio publico. Assim,

diante da necessidade da continuidade da prestagio do servit, sem quaisquer interrupgoes, encaminhamos a presente requisigSo de
do contrato para a execugao de parte do saldo e as solicitagoes em andamento._

Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Celebragao de Contrato referente a ATA de Registro de Prego: 006/2019 / Pregao Eletronico: 028/2018.

I Observagdes

Periodo de 12 (doze) meses.
Descrigao a ser adquirido ou contratado

Item Detalhamento Prazo Anexo Lote Valor global

I 02 R$ 10.552,00

06 R$ 9.978,22

R$ 8.381,0007
IV 09 R$ 5.689,00Celebragio do contrato administrative com a AB

Comercial Ltda., contratag§o de empresa
especializada fomecimento de pegas para veiculos

pequenos, mddios, grandes, motos e maquinas
pesadas da frota desta Prefeitura, decorrente do

Pregao EletrGnico: 028/2018, consignado no
processo administrative: 03945/2020.

R$ 11.444,00V 15
R$ 8.985,95VI 16

12 (doze)
meses

R$ 11.769,701 VII 18
R$ 14.282,00IX 24

X 28 R$ 28.702,00 >

XI 33 R$ 16.622,40

XII 42 R$ 29.009,00 /

XIV 49 R$ 19.791,00 s'

XV 50 R$ 31.921,00

Valor Total do Contr, R$ 207.127,27:==:

| Modalidade licitatoria para aquisicio/contratagao do bem/servigo

( ) Convlte ( ) Tomadade Prego ( ) Concorrencia ( x ) PregSo Eletrdnico ( ) Preg§o Presencial ( ) Chamada Publica
( ) Dispensa de Licitagao_( ) Inexiqlbilidade de Licitagao

I Veiculo de publicagap do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato
( x ) Dterio Oficial Proprio ( ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulacao

I Fluxograma de Aprovacao:

SECAD / Departamento de Contratos
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compoem para ratificagSo dos atos praticados e autorizagSo para
contratagio da despesa.

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagao, decido:
( ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) NSo autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/BA, 10/03/2020 Lauro de Freitas/BA, 10/03/2020

[Lx
Ailton Florencio dos Santos

Secrenrio Municipal de Administragao
Moema Isabel Passos Gramacho CONTNATOS/PMLF

PAG:Prefeita Municipal
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LAURODE
FREITAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03945/2020

ORGAO: SECAD

ASSUNTO: CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

PARECER JURiDICO

A PEDIDO DA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL FACE A

NESCESSIDADE DA CONTINUAQAO DOS SERVigOS E

A OCORRENCIA DE CONDigOES MAIS VANTAJOSAS

PARA ADMINISTRAgAO, SOLICITA PARECER SOB A

CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREgO EM

CONTRATO.

I- RELATORIO.

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

prego em contrato, o objeto refere-se a pregao eletronico 028/2018, contrato com

empresa para especializada em fornecimento de pegas para veiculos pequenos,

medios e grandes, motos e m£quinas pesadas da frota da prefeitura.

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

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

Lei federal n° 8.666/1993, pois todas as Secretarias municipals e demais orgaos,

necessitam dos servigos a serem prestados, acrescenta informagoes acerca da

necessidade de conversao sobre o quantitative de saldo.

Solicita a formalizagao de contrato administrative do saldo fisico da

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

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

obrigagoes reciprocos e as condigoes das prestagoes que serao executadas no

futuro.

O processo esta instruido com os seguintes documentos: a)

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

Woinn 1
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LAURODE
FREITAS

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

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

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

servico da manutencao das mesmas condicoes aiustadas na licitacao. pelo

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

e controle pela viabilidade dadeclaracao da comissao de gestao

contratacao; h) dotacao orcamentaria para o contrato.

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

II-FUNPAMENTACAO.

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

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

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

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

vigencia da ata de registros, vejamos:

“Lei n° 8666/93:

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

I - atender ao principio da padronizagao, que imponha compatibilidade de

especificagoes t6cnicas e de desempenho, observadas, quando for o

caso, as condigbes de manutengao, assistencia tecnica e garantia

oferecidas;

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

(...)

§ 1° O registro de pregos sera precedido de ampla pesquisa de

mercado.

(...)

§3°0 sistema de registro de pregos sera regulamentado por

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as

seguintes condigoes:

I - selegao feita mediante concorrencia;

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

registrados;

III - validade do registro nao superior a um ano.

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

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

utilizacao de outros meios, respeitada a leqislacao relativa as

licitacoes, sendo asseaurado ao beneficiario do registro preferencia

em igualdade de condicdes.

Regulamentagao.

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

superior a doze meses, incluidas eventuais prorrogagdes, conforme

o inciso III do S 3ÿ do art. 15 da Lei ns 8.666. de 1993.

§ 15 £ vedado efetuar acrdscimos nos quantitativos fixados pela ata de

registro de pregos, inclusive o acrescimo de que trata o S lg do art. 65 da

Lei ng 8.666. de 1993.

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

Pregos sera definida nos instrumentos convocatorios, observado o

disposto no art. 57 daLei ng 8.666. de 1993.

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

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

1993.

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

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

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

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

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

prazo de vigencia da ata, 6 impossivel converte-la em contrato.

Ressalto ainda que ao caso concrete, existe declaracao da empresa

fornecedora acerca da manutencao das mesmas condicoes estabelecidas no

Dÿnirtn1Ac* t A
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reqistro de preco para a conversao em contrato. demonstrando assim uma

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

nao serao repassados para a contratante.

O Tribunal de Contas da Uniao alertado para uma aparente contradigao

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

8.666/1993:

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

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

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

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

n° 8.666/93.”

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

duvidas sobre a contenda, exarou a Orientagao Normativa AGU n°

19/2009I31, estabelecendo que 0 prazo de validade da ata de registro de

pregos e de, no m£ximo, 1 (urn) ano, somente sendo admitida qualquer

prorrogagao dentro do citado limite.

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

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

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

contratos decorrentes do SRP terao sua vigencia conforme as

disposigoes contidas nos instrumentos convocatorios e

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

n° 8.666/93.

Via de consequencia, contratos de prestacao de servico

continuado, por exemplo, podem ter a sua duracao prorroqada por iquais e

sucessivos periodos com vistas a obtencao de precos e condicoes mais

vantaiosas para a administracao. limitada a sessenta meses.

Corroborando o entendimento firmado, confiram-se os dizeres do

eminente jurista Jacoby Fernandes e Sidney Bittencourt, respectivamente:
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“Pode ocorrer que o objeto do SRP seja, por exemplo, conversag§o e

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

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

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

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

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

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

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

Jacoby Fernandes ensina:

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

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

assim, uma manifestagao de vontade valida, embora encontre nitidos

contornos de pr6-contrato de adesao. As partes assumem a obrigagao

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

quantidade, qualidade, visando assinar contrato ou instrumento

equivalente, no futuro. (grifo nosso)”

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

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

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

especial com relag3o aos quantitativos, precos e prazos de validade, que

devem ser observadas no momento da formalizacao do contrato

propriamente dito.

A necessidade de continuidade do fornecimento foram constatadas

com a demonstragao de que a municipalidade utilizou os quantitativos

existentes no registro atraves dos empenhos realizados.

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

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

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

Professor Paulo Rui Barbosa:

“As contratagoes decorrentes de uma ata de Registro de Pregos

somente serao validas se realizadas dentro do prazo de vigencia

desta. Todavia a execugSo desses contratos podera se estender alem

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

disciplinamento previsto em lei para a execugao contratual, inclusive

quanto a prorrogag§o dos mesmos.2 (grifo nosso)”

£ importante que nao se confunda a Ata de Registro de Pregos com os

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

8.666/93.

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

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

documento equivalente), observados, obviamente, os quantitativos maximos

estimados.

O edital de licitag§o originario, evidencia que a nota de empenho

substituira o contrato, passando a partir da requisigSo ter efeito contratual em razao

da necessidade do item solicitado.

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

confundido com o prazo do contrato administrativo dela decorrente.

O contrato apenas tera validade se for devidamente formalizado e

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

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

nao pode gerar contrato).
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Outra quest§o importante, em vista da n§o obrigatoriedade de

contratagao e desnecessidade de dotagao orgamentaria, a Ata de registro de

pregos, nao precisara coincidir com o exercicio financeiro.

Entretanto, o contrato administrative decorrente, como regra geral,

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

8.666/93, '‘caput").

Os contratos administrativos cuio obieto consistir em prestacao de

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

8.666 trazem excecoes a regra geral:

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

vigencia dos respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos

relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se

houver interesse da Administrag3o e desde que isso tenha sido previsto

no ato convocatorio;

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

que poderao ter a sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos

periodos com vistas a obtengao de pregos e condigdes mais

vantajosas para a administragao, limitada a sessenta meses;

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

III - (Vetado). (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e a utilizagao de programas de

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

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

P*oina1fit* Id
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V - as hipbteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24,

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

caso haja interesse da administrag§o. (Incluldo pela Lei n° 12.349, de

2010)

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

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

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

necessitando seguir a regra geral da vigencia consoante o respectivo credito

orgament£rio, evidentemente analisando a necessidade e possibilidade de

renovagao contratual caso a caso.

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

claro ao evidenciar que a formalizacao do contrato devera ser realizada

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

licitacoes, veiamos:

Art. 15. A contratacao com os fornecedores reqistrados sera

formalizada pelo orqao interessado por intermedio de instrumento

contratual. emissao de nota de empenho de desoesa. autorizacao

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

8.666. de 1993.

Lei 8.666/93:

Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos casos de
concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitag§o, e facultativo nos demais em que a
Administracao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis,

tais como carta-contrato, nota de empenho de desoesa, autorizacao
de compra ou ordem de execucao de servico.

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

convocatorio da licitag§o.

OAalno e /Ta * *
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§ 2° Em carta contfato, nota de empenho de despesa, autorizagao de
oompra, ordem de-execug§o de servigo ou outros instrumentos habeis
aplica-se que-eouber, o disposto no art. 56 desta lei:

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

§ 3s Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais
normas gerais, no que couber:

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

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

§ 42 £ dispensed o "termo de contrato" e facultada a substituigao
prevista neste artigo, a criterio da Administragao e independentemente
de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais nao resultem obrigagoes futuras, inclusive
assistencia t6cnica.

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

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

instrumento contratual, conforme excerto apresentado a seguir:

“Acordao 3273/2010 - Segunda Camara

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

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

federais:

[...]

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

seus aditivos, sejam formalizados em urn mesmo termo ou instrumento,

vez que tern natureza e finalidades distintas;

[VOTO]

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

condigoes caracterlsticas de uma ata de registro de pregos, tais como a
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vig§ncia do registro de pregos e os prazos e condigQes para contratagao

(da Clausula Primeira & Cl&usula Sexta e da Clausula Decima Segunda

a Clausula D6cima Quarta), s3o fixadas condigoes, direitos, obrigagoes

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

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

contratantes. Diga-se de passagem, as partes s3o tratadas como

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

quais sejam aquelas constantes da Clausula Setima ate a Clausula

Decima Primeira.

[...]

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

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

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

previamente ao contrato. [...]

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

um compromisso para futura contratagao, o Decreto claramente

distingue os instrumentos concernentes a ata e ao contrato, alem

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

contratos dela decorrentes.

10-Saliento que a ata de registro de pregos tem natureza diversa da

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

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

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

concretizado o contrato, ha que se obedecer as condigoes

previstas na ata.

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

basicamente, ao fornecedor (e nao a Administragao Publics),

sobretudo em relagao aos pregos e as condigoes de entrega. Ja o

contrato estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto

ao contratante, numa relagao de bilateralidade e comutatividade

tipicas do institute, grifou-se”


