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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 Administracao a

firmar as contratacoes que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a

utilizacao de outros meios, respeitada a leqislacao relativa as

licitacoes, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia

em igualdade de condicoes.

Regulamentag3o:

“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 3? do art. 15 da Lei n? 8.666. de 1993.

§ 1e £ vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de

registro de pregos, inclusive o acrdscimo de que trata o $ lg do art. 65 da

Lei ng 8.666. de 1993.

§ 2q A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de

Pregos sera definida nos instrumentos convocatorios, observado o

disposto no art. 57 da Lei ns 8.666. de 1993.

§ 35 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos

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

1993.

§ 4e O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos dever£

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 convers§o, haja vista ser pacifico o entendimento que apos a finalizagao do

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

Ressalto ainda que ao caso concreto, existe declaracao da empresa

fornecedora acerca da manutencao das mesmas condicoes estabelecidas no
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reqistro de preco para a conversao em contrato, demonstrando assim uma

vantagem 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 contradigdo

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 ci&ncia deste acordio, bem como do voto e relatorio que o

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

das medidas cabiveis, 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 sequdncia, a Advocacia-Geral da Uniao, espancando quaisquer

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

19/2009[3], estabelecendo que o prazo de validade da ata de registro de

pregos e de, no maximo, 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

disposigdes 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, conversagao 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. [...] £

assim, uma manifestagio de vontade valida, embora encontre nitidos

contornos de pre-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 6 um

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

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

devem ser observadas no momento da formalizacao do contrato

propriamente dito.

A necessidade de continuidade do fomecimento foram constatadas

com a demonstracao 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
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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 contratagdes decorrentes de uma ata de Registro de Pregos

somente serao validas se realizadas dentro do prazo de vigencia

desta. Todavia a execugao desses contratos poder£ se estender alem

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

disciplinamento previsto em lei para a execugdo contratual, inclusive

quanto a prorrogagao 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. Alias, 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 requisigao ter efeito contratual em razao

da necessidade do item solicitado.

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

confundido com o prazo do contrato administrative dela decorrente.

O contrato apenas tera validade se for devidamente formalizado e

assinado ate, no maximo, 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 questao importante, em vista da nao obrigatoriedade de

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

pregos, n§o precisara coincidir com o exercicio financeiro.

Entretanto, o contrato administrative decorrente, como regra geral,

possui prazo de vig§ncia conforme o respectivo credito orgamentcirio (art. 57, Lei

8.666/93, “caput”).

Os contratos administrates 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 cr6ditos 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 Administragao 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 condigoes mais

vantajosas para a administragao, limitada a sessenta meses;

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

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

IV - ao aluguel de equipamentos e a utilizagSo 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.
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V - as hip6teses previstas nos indsos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24,

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

caso haja interesse da administragao. (Incluido 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

orgamentario, evidentemente analisando a necessidade e possibilidade de

renovag3o contratual caso a caso.

Com relacao a conversao o art. 15, do decreto regulamentador 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 registrados sera

formalizada pelo orgao interessado por intermedio de instrumento

contratual. emissao de nota de empenho de despesa. 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 licitagao, e facultativo nos demais em que a
Administracao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis.
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacao
de compra ou ordem de execucao de servico.

§ 1e A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato
convocatdrio da licitagao.
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§ 2° Em carta contrat€ÿ-nota-de empenho de despesa, autorizagao de
compra, ordem de exeougao de servigo ou outros instrumentos habeis
aplioa-se, no que couber, o disposto art. 56 desta lei.

§ 22 Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizagao
de compra", "ordem de execugao de servigo" ou outros instrumentos
hcibeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei._
(Redacao dada pela 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 Administragbo for parte como usu£ria de
servigo publico.

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

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

TCU ja se manifestou quanto & distingbo existente entre a ARP e o prbprio

instrumento contratual, conforme excerto apresentado a seguir:

“Acordao 3273/2010 - Segunda Camara

9.2. determinar £ Secretaria de Estado da Educagbo 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

A
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vigencia do registro de pregos e os prazos e condigoes para contratagao

(da Clausula Primeira 3 Clausula Sexta e da Clausula Decima Segunda

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

e regras prbprias 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 sao tratadas como

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

quais sejam aquelas constantes da Clausula Setima ate a Clausula

Decima Primeira.

[ÿÿÿ]

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.

lO.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 Publica),

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”

<£0ÿ0Ooo«»vn */
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No Manual sobre Sistema de Registro de Pregos, a Controladoria-Geral

da Uniao igualmente abordou o tema, concluindo que:

“(...) o Planejamento do SRP dever£ ser feito para um periodo maximo

de um ano, pois o prazo maximo de vigencia da Ata de Registro de

Pregos tambem ser£ esse. No entanto, sera admitida a prorrogagao

daqueles contratos assinados decorrentes dessa Ata, de acordo

com as regras previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, desde que

esse contrato inicial (e nao a prorrogagao) tenha sido assinado

durante a vigencia da Ata. Em outras palavras, isso significa que um

contrato decorrente de uma Ata de SRP, a partir de sua assinatura,

passa a se vincular as regras do art. 57 da Lei n° 8.666/93."

Nestes termos e o entendimento do TCU, acerca da possibilidade de

contratagao de servigos ou fomecimento continuos, atraves de certame realizado

pela modalidade de registro de prego, vejamos:

2. E licita a utilizacao do sistema de registro de precos para

contratacao de servicos continuos, desde que configurada uma das
hipoteses delineadas nos incisos I a IV do art. 2° do Decreto
3.931/2001
Pedido de reexame interposto pelo Instituto Chico Mendes de
Conservagao da Biodiversidade - ICMBio impugnou dispositivo contido
no Acordao 2.312/2009-P. parcialmente alterado pelo Acordao
2.775/2010-P, ambos do Plenario, proferidos nos autos de denuncia que
versou sobre possiveis irregularidades na condugao de licitagao para
formagSo de registro de pregos visando a contratagao de empresa
prestadora de servicos de apoio as atividades operacionais, de forma
continua. Por meio desse recurso, o citado Instituto pediu a reforma de
determinagao que o impedia de utilizar o sistema de registro de pregos-
SRP “para contratagao de servigos continuos essenciais ao
funcionamento do oraao". O recorrente, em suas razoes, acentuou a
ampliacao da competitividade e da publicidade conferidas pelo

sistema de registro de precos. especialmente quando realizado por

meio do preqao eletronico, alem da celeridade e economicidade dos
procedimentos licitatorios. A unidade tecnica pugnou pela negativa de
provimento ao recurso, por considerar que a terceirizagao de mao de
obra, objeto da ata de registro de pregos, nao se ajusta as disposigoes
legais que normatizam o SRP. A relatora ao dissentir desse
entendimento, ponderou que “o sistema de registro de pregos, antes
restrito a compras, pode ser utilizado na contratagao de prestagao de

si'sr-'O••/J- */*



Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

servigos”. Reconheceu que os quantitativos dos servigos de natureza
continuada devem ser mensurados com antecedencia, o que impediria o
enquadramento de casos dessa natureza a hipotese prevista no inciso
IV do art. 2° do Decreto 3.931/2001. A utilizagao desse sistema, contudo,
pode ser justificada pelas outras hipoteses que ensejam a adogao do
sistema de registro de pregos, explicitadas nos incisos I, II e III desse
mesmo artigo. E acrescentou: “ Vislumbro a importancia da utilizagao do
SRP nos casos enquadrados no inciso III, por exemplo, onde a partir de
uma cooperagao mutua entre drgaos/entidades diferentes, incluindo ai
um planejamento consistente de suas necessidades, a formagao de uma
ata de registro de pregos poderia resultar em beneficios importantes.
Tambem nos casos de contratagao de servigos frequentemente
demandados, mas que nao sejam necessarios ininterruptamente, a ata
poderia ser uma solugao eficaz e que coaduna com a eficiencia e a
economicidade almejadas na aplicagao de recursos publicos".
Ressaltou, porem, a necessidade de impedir ilimitadas adesoes a uma
mesma ata de registro de pregos, por ofensa aos principios da
competigao, da igualdade de condigoes entre os licitantes e da busca da
maior vantagem para a Administragao Publica. O Tribunal, entao, ao
endossar a proposta de encaminhamento da relatora, decidiu conhecer
do pedido de reexame e conceder provimento parcial a esse recurso, a
fim de reformar o subitem da decisao atacada, o qual passou a assumir
a seguinte redagao. “1.5.1.1 quando da utilizagao do SRP, inclusive para
contratagao de servigos contlnuos, fixe, no instrumento convocatdrio, os
quantitativos mSximos a serem contratados e controle, enquanto orgao
gerenciador da ata a ser formada, as adesoes posteriores, para que
esses limites n3o sejam superados”. Acordao n°. 1737/2012-Plenario,
TC-016.762/2009-6, rel. Min. Ana Arraes, 4.7.2011.

A configuragSo de atividades continuadas pode ser extraida do site:

http://www.comprasnet.aov.br/leqislacao/in/in18 97.htm. onde a Servigos

continuos, conforme conceituava a Instrucao Normativa MARE n°. 18/97 eram

aqueles servicos auxiliares, necessarios a Administracao para o desempenho

de suas atribuicoes, cuia interrupcao possa comprometer a continuidade de

suas atividades e cuia contratacao deve se estender por mais de um ano:

“MINISTIzRIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO E DO PATRIM6NIO
O MINISTRO DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO FEDERAL E
REFORMA DO ESTADO, no uso de suas tribuigoes e considerando o
disposto no Decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997, RESOLVE:

GESTAODO ORQAMENTO E

Expedir a presente Instrugao Normativa (IN), visando disciplinar a
contratagao de servigos a serem executados de forma indireta e
continua, celebrados por orgaos ou entidades integrantes do Sistema de
Servigos Gerais - SISG.

..... V
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1. DAS DEFINIQOES

1.1. Para os efeitos desta IN sao adotadas as seguintes definigoes:

SERVIQOS CONTINUADOS sao aqueles servigos auxiliares,

necessarios a AdministragSo para o desempenho de suas atribuigoes,
cuja interrupgao possa comprometer a continuidade de suas atividades e
cuja contratagao deva estender-se por mais de um exercicio financeiro.

A novel Instrugao Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, do Ministerio

do Planejamento, Orgamento e Gestao, em seu art. 6° estabelece que os servigos

continuados sao aqueles que apoiam a realizagio das atividades essenciais ao

cumprimento da missao institucional do orgao ou entidade, conforme dispoe o

Decreto n° 2.271/97. Esse ultimo conceito impoe um carter de subsidiario aos

servigos terceirizados.

A respeito, conforme preceitua Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “a

expressao servigos continuos nao traria maiores complicagoes, n§o fossem os

maus interpretes que pretendessem atribuir-lhe sinonlmia a servigos essenciais.

Felizmente, prevaleceu o entendimento coerente com o preciso sentido do termo,

ou seja, aplicam-se as prescrigQes do art. 57, inc. II, da Lei n°. 8.666/93, referido

aos servigos cuja execugao se protrai no tempo”.

As notas de empenho demonstram a continuidade do fornecimento de

produtos bem como o pleito de conversao foi realizado anterior ao prazo de

vigencia da ata, coadunando nos pressupostos de contratagao da empresa.

Por esse motive, na pratica, prevalecerao os instrumentos habeis,

implicando a redugao de custos de publicagao dos ajustes. Sera, porem,

necessaria a publicagao, na diegao do paragrafo unico do art. 61 se for

necessario o contrato, entendo ainda pela necessidade de confecgao e

publicagao do instrumento contratual.
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Caso seja formalizada a contratagao pelo instrumento de contrato,

e necessaria a publicagao do extrato da contratagao, evidenciando que o

presente pleito foi solicitado anteriormente a finalizagao da vigencia da ata

preenchendo assim todas as condicionantes necessarias.

Ill - DA CONCLUSAO.

Assim fundado nos arts. 11, 12 e 15, do Decreto Regulamentador n°.

7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, arts. 15, 57, 62 da lei 8666/93, entendo

pela possibilidade de conversao da ata de registro de prego n°. 052/2017, em

instrumento contratual, face a necessidade de continuidade do objeto

licitado, bem como a vantagem demonstrada com a manutengao das mesmas

condigoes inicialmente realizadas no certame.

£ o nosso parecer, meramente opinativo.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS- BA, 13 de abril de 2020.

[AJURA SILVA

IPROCU6ADOR GERAL

(R. HENRIJ
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FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 03947 DE 2020. FOLHA N°

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execug3o Orgamentciria

PARA: SECAD

Considerando o valor gasto com a empresa Trator T6cnica Comercio de Pegas e
Servigos Eireli no exerclcio de 2019 de R$214.610,43 (duzentos e quatorze mil,
seiscentos e dez reais e quarenta e tres centavos), solicitamos adequagao da referida
despesa, tendo em vista a necessidade de redug§o do gasto para o exerclcio de 2020.

Lauro de Freitas, 18 de margo de 2020.

CELENE DINIZ ROCTA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAgAO DE EXECUgAO ORgAMENTARIA
Mat. No. 46.435
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
t

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° 03947 de 2020, confomne Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambbm, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagbo com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o 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 (LRF), especialmente quanto 3s normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Contratagao de empresa especializada para fornecimento de

pegas para veiculos pequenos, mbdios e grandes motos e maquinas pesadas da frota desta

prefeitura. Para p perlodo de nove (09) meses, no montante de R$ 270.251,07 (duzentos setenta

mil, duzentos cinquenta urn reais e sete centavos), nas Dotagdes Orgamentarias n°: Educagao

(2.028); Saude (2.036), Semdesc (2.030) e Secad (2.024), no Elemento de Despesa 33.90.30, na Fonte

de Recursos do Tesouro.

DECLARO, enfim, que as informagbes e documentos existentes neste protocolado estbo 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.

Lauro de Freitas, 13 de Margo de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Ceiene Diniz M/Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de ExecugSo Orgamentaria / SEFAZ
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tpade Breitas 14,1PS PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jfe LAURO DE FREITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO OE PREiTAS
Antonio Marcos Ribeiro

PREGAO ELETRONICO- N° 028/2018 Coordenador Executivo

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 03947/2020

CONTRATO N° 092/2020
I

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927.819/0001-40 com sede na Pra9a Jo3o Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por
sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e
de outro lado a empresa TRATOR TECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVIÿOS EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF, sob o N° 15.204.423/0001 - 09, estabelecida na Estrada de Campinas, Km 04, n°2926, Lotes 52/53, Bairro
Campinas de Piraj4 - Salvador - BA, CEP: 41.275-410, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e
procurates, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrative N° 03947/2020
tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cldusulas e condifoes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

Contrata?ao de empresa especializada no fomecimento de pe?as para veiculos pequenos, medios, grandes, motos e
maquinas pesadas da frota propria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, para execute de manutemjao preventiva
e corretiva. Conforme termo de referencia do edital do PregSo Presencial n°028/2018 e planilha discriminativa no PA n°
03947/2020. Requisitado pela secretaria municipal de administrate.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative - Processo
Administrative -N° 03947/2020, com todas as instru?3es e documentos, e, em especial, a ATA de Registro de Pre$o e
seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu
cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preijos da CONTRATADA, naquilo que nao contrariar
este instrumento.

1CLAUSULA SEGUNDA-DO VALOR
j

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara k CONTRATADA o Valor global de R$

360-334,77 (trezentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribui$5es e encargos trabalhistas incidentes
sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislate em vigor;
23. As despesas decorrentes da execute dos servifos, objeto da presente licitato, estar5o incluidas nos pre?os

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1. Fiscalizar a execute do contrato;
3.2. Usar sempre que necessario o suporte de atendimento tecnico que e oferecido pela contratada;
3.3. Proporcionar as condi?Ses necessarias para a realizato do serviÿo, bem como a indicate dos locais a serem
efetuados os referidos servifos deste Termo de Referencia, de acordo com as normas Municipais.

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Executar a prestato de servifos obedecendo rigorosamente ao disposto no Termo de Referencia do Edital do

Pregao Eletronico- N° 028/2018;
4.2. Providenciar a imediata corre?ao de deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE
referentes as condites firmadas conforme Ata de Registro de Prefo;
4.3. Viabilizar o atendimento das condites firmadas a partir da data de assinatura deste Termo;
4.4. Obrigar-se ao acrescimo ou supressao de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital do Pregao Eletronico-
N° 028/2018, conforme Art. 65, § 1° da Lei N° 8.666/93;

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGAO ELETRONICO - N° 028/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 03947/2020

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancaria, mediante deposito na conta corrente da Contratada. no
prazo de ate 30 (trinta) dias uteis apos a execugao dos servifos/ entrega de materials no local determinado, acompanhado
da respectiva Nota Fiscal/ Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual sera conferida e atestada pelo
servidor ou comiss2o responsavel pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da Lei N° 8.666/93. e desde que
n2o ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada;

5.2. A execufilo dos servifos/ entrega de materials ser2 feita conforme estipulado no Termo de Referenda;

5.3. A Administrate nao recebera material fomecido em desacordo com esta Ata e com os Anexos - Termo de
Referenda do Edital de PregSo Eletronico- N° 028/2018, sem prejuizo da aplicato das sangoes previstas no item 09;

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposifao contratual e se o fato for devidamente comprovado,
os pagamentos devidos ficarSo retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuizo de
quaisquer medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- DA RUBRICA ORQAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato serao pagas com recursos consignados no orfamento do MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS, por conta das seguintes rubricas orfamentarias: 2028.2036.2030.2024.339030.00.

CLAUSULA SF.TIMA- DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. 0 prazo de vigencia contratual sera de 12 (doze) meses. apos a assinatura do contrato.

CLAUSULA OITAVA- DO ADITAMENTO

8.1. O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebrafUo de termos aditivos, desde que presente
alguma das hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

£ÿ?CLAUSULA NONA - REC1SAO CONTRATUAL

9.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condifdes estabelecidas no presente

CONTRATO. assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificaf5o, atraves de oficio,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a crit6rio da CONTRATANTE declarar
rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as
demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

9.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°
8.666/93;

9.3. No caso de rescisSo por razbes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso previo,
com antecedencia de 30 (trinta) dias;

9.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelafSo judicial ou extrajudicial, nos casos
previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

9.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
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PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 03947/2020

9.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77

da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO
O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposi?ao judicial ou extrajudicial para apura<;ao de
responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servÿos de acordo com as especificanoes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir, no todo ou em parte, as obriga<;5es decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA- FISCALIZA<pAO

10.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das
clausulas e condiÿSes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PR1ME1RA- FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusio de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, 6 expedido o presente
Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 14 de Abril de 2020.

Moemsr Isabel Passos GranfaclW)- Prefeita
/ / dpNTRATANTE

-«e-

TRATOR TECNICA COMERCIO DE
PEQAS E SERVICOS EIRELI - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Jh/***.NOME;

CPF:

NOM E:£ua
CPF:

3,
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73-Ano VIII -N° 1667Lauro de FreitasMUNICIPIO

t PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 090/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: AB
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 01.167.491/0001-22. Modalidade: Pregao
Eletronico - N° 028/2018. Processor 03945/2020. Objeto: Contratagao de empresa especializada no
fomecimento de pegas para velculos pequenos, medios, grandes, motos e maquinas pesadas da frota
propria da Prefeitura Municipal de Lauro dc Freitas, para execugao de manutengao preventiva c
corretiva. Dotagao: 2028.2036.2030.2024.339030.00 Valor: Valor global de R$207.127,27 (duzentos

e sete mil, cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). Pertodo de vigencia: O prazo de
vigencia de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 14 de Abril de
2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 091/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: GEPAN
AUTO PECAS. EPP, inscrita no CNPJ/MF, sob o N" 46.542.338/0001-76. Modalidade: Pregao
Eletronico - N° 028/2018. Proccsso:03938/2020. Objeto: Contratagao de empresa especializada no
fomecimento de pegas para veiculos pequenos, medios, grandes, motos e maquinas pesadas da frota
propria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, para execugao de manutengao preventiva e
corretiva. Dotagao: 2028.2036.2030.2024.339030.00 VaIor:Valor global de R$214.256,80 (duzentos

e catorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Perlodo dc vigencia: O prazo dc
vigencia dc 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 14 de Abril de
2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 092/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: TRATOR
TECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVES EIRELI. inscrita no CNPJ/MF, sob o Nn
15.204.423/0001 - 09 Modalidade: Pregao Eletronico N° 028/20i8 Processo: 03947/2020. Objeto:
Contratagao de empresa especializada no fomecimento de pegas para veiculos pequenos, medios,

grandes, motos e maquinas pesadas da frota propria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, para
execugao de manutengao preventiva e corretiva. Dotag§o: 2028.2036.2030.2024.339030.00 Valor:
Valor global de RS 360.334,77 (trezentos e sessenta mil. trezentos e trinta e quatro reais e setenta c
sete centavos). Periodo de vigencia: O Prazo dc vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses
contados da data dc sua assinatura. Data da Assinatura: 14 de Abril de 2020. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAgAO DIGITAL: NG9/UDOX4LIVNWTRSZU6CQ

Esta edig§o encontra-se no site oficial deste ente. /.y S)


