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Processo: 12.352/2020
Interessado (a): SEMED
Assunto: Solicitagao de aditivo contratual objetivando o reequilibrio economico e financeiro ao

contrato n° 107/2020, referente a contratagao de empresa para a fornecimento e distribuigao 84.000

(oitenta e quatro mil) kit’s de alimentos, por um periodo de 90 (noventa) dias, para os alunos da rede

publica de ensino do Municipio de Laura de Freitas, compreendendo os discentes das creches, pre-
escolas, fundamental I e II e EJA.

A SEFAZ/COORDENACAO DE ORCAMENTO

DESPACHO

Preliminarmente, antes de adentrar a analise de conformidade do presente caderno processual

destaca-se que tramitou por este Orgao de Controle processo administrativo n° 10.029/2020, a partir

do qual se realizou o primeiro aditamento do contrato em tela, ocasiao em que a contratada apresentou

manifestagao expressa de vontade, comprometendo-se a manter as mesma condigoes contratuais

originarias.

Importante salientar que, na ocasiao, considerando as condigoes financeiras relativas aos
recursos oriundos do FNDE e, da incerteza deste Orgao de Controle em relagao a existencia de recurso

originarios do Tesouro Municipal que possibilitassem a gestao arcar com tal despesa em seu relatorio

final esta Controladoria condicionou a realizagao do aditivo aos seguintes pontos:

a) Declaragao Expressa do Orgao de Planejamento e

Execugao Orgamentÿria da sua existencia ou previsao

na fonte 00 para o exerci'cio de 2020.
b) E ainda. que o prazo solicitado pela Unidade

Requisitante de 3 (tres) meses. seja devidamente

atestado pela SEFAZ;

Isto posto, considerando a realizagao do aditivo e pressupondo a emissao pela SEFAZ das
devidas declaragoes suscitadas naquela ocasiao, solicita-se para fins de prosseguimento da presente

analise, a emissao de declaragao da Secretaria Municipal de Fazenda, informando quanto de Orgamento

da Fonte 00, alem do ja comprometido com as condigoes atuais do contrato, estariam disponiveis para

a realizagao do equilibrio economico solicitado pela contratada, bem como do cumprimento, por parte

da gestao, de tal obrigagao. Emitindo a declaragao solicitada, retornem os autos para a devida analise

de conformidade.

Em, 14/10/2020

/>
ctefSilvaMargarette Lucena

Coordenadora de formas e Procedimentos
Controladoiÿa Geral do Municipio
Matricula 66586

Acolho o presante despacho.

Encaminh)

solicilfado.

Laurq de Flÿifas/BA, 14 de outubro de 2020.

!-se a SEFAZ, para que se proceda o quanto

I
Apio Vinagnb Nÿscimento

Controli9ÿofj0|eral do Municipio



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 12.352 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

mmmmi 1

.*« - mPARA: CGM

Em resposta ao Despacho da CGM, referente ao Processo no. 12.352 de 2020, para

despesa com Aquisigao para Distribuigao de Kits Alimentagao, encaminhamos anexo o

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD), com o valor do saldo Orgamentario Disponivel

no montante de R$ 4.033.120,22 (quatro milhoes, trinta e tres mil, cento e vinte reais e

vinte4 dois centavos). Na dotagao no. 2.604, no Elemento de Despesa 33.90.30 (material

de Consumo), na fonte de recurso 00 -Tesouro.

Lauro de Freitas, 19 de outubro de 2020

CELENE DINIZ ROCHAÿN

SECRETARIA DA FAZENDA/
COORDENAQAO DE EXECUQAO 06QAMENTARIA
Mat. No. 46.435



DA BAHIA

I PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DEÿNEITAS
WLI Despesa Orgamentaria + Reserva - Demonstrative - Consolidado

#
OUTUBRO/2020

ReservadoEmpenhadoCr6dito
Adicional

Dotagdo
Atualizada

Saldo
Dotagdo

Saldo
Disponivel

DotagSo Inicial BloqueioEspecificagdo
No ms AcumuladoNo M6s Acumulado

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO

1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO

2604-FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAQAO BASICA - ENSINO
FUNDAMENTAL

33903000 0100000-Material de Consumo

4.033.120,22 4.033.120,220,00 12.774.280,07

12.774.280,07

12.774.280,07

12.774.280,07

8.741.159,85 0,004.306.159,85 0,000,00

0,00 8.741.159,85 4.033.120,22 0,00 4.033.120.220,00 4.306.159,85 0,00

8.741.159,85 4.033.120,220,00 12.774.280.07 12.774.280,07 0,00 4.033.120,220,00 4.306.159,85 0,00

0.00 12.774280,07 8 741 159.85 4 033 120.220,00 12 774 280,07 0,00 4 033 120.224 306 159.85 0.00

Total Geral: 0,00 12.774.280,07 8.741.159.85 4.033.120,22 0.00 4.033.120.220,00 12.774.280,07 4.306.159,85 0,00

de 1Contabilis - Gestao Publics / / Chave do Filtro: GKRX-B5KF-PU26-NZH1-BVIX
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo: 12.352/2020
Interessado (a): SEMED

Assunto: Solicitagao de aditivo contratual objetivando o reequilibrio economico e financeiro ao

contrato n° 107/2020, referente a contratagao de empresa para a fornecimento e distribuigao 84.000
(oitenta e quatro mil) kit’s de alimentos, por um periodo de 90 (noventa) dias, para os alunos da rede

publica de ensino do Municipio de Lauro de Freitas, compreendendo os discentes das creches, pre-

escolas, fundamental I e II e EJA.

A SEFAZ/Gabinete do Secretario

DESPACHO

Retorna o presente caderno processual com o despacho da lavra da Coordenadora de

Execugao Orpamentaria/SEFAZ, as fls. 122, juntando aos autos copia do Quadro de Detalhamento de

Despesa (QDD), espelhando a situapao no mes de Outubro de 2020, que sinaliza para um saldo

disponlvel de R$ 4.033.120,20 (quatro milhoes trinta e tres mil cento e vinte reais e vinte centavos).

Como sabemos a efetividade das despesas se dao para alem do planejamento orgamentario e

dialoga diretamente com a realidade financeira do Municipio. Neste sentido, e sabido que o periodo de

pandemia trouxe como consequencia um processo de queda de arrecadapao dos entes federados,

notadamente dos municipios. Assim, ultrapassada a discussao da previsao orpamentaria, buscando
evitar o descumprimento do art. 42 da LRF, imprescindivel se faz a sinalizapao de disponibilidade

financeira para a cobertura da despesa proposta.

P

Art. 42. E vedado ao titular de Poder ou orgao referido no

art. 20, nos ultimos dois quadrimestres do seu mandato,

contrair obrigapao de despesa que nao possa ser

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha

parcelas a serem pagas no exercicio seguinte sem que

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Paragrafo unico. Na determinagao da disponibilidade de

caixa serao considerados os encargos e despesas

compromissadas a pagar ate o final do exercicio.

Isto posto, a continuidade da presente analise no sentido de dar ou nao amparo a ampliagao da

despesa requer DECLARAQAO EXPRESSA DA EXISTENCIA EFETIVA DOS RECURSOS
FINANCEIROS que a mesma impoe. Deste modo, reitera-se o pedido a Secretaria Municipal de

Fazenda para manifestapao solicitada.

Em, 20AH)m020

MargaretteJ-ucena da Silva

Coordenadora de Normas e Procedimentos
Corltroiadoria Geral do Municipio
Matricula 66586

Acolho o presentÿ despacho.
Encaminhe-serÿfeEFAÿ, para que se proceda o quanto

solicitado/ // /
Lauro dar FreitallBA, 20 de outubro de 2020.

Apio \(inagrefttescimento
Controladofÿeral do Municipio
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M PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

Lauro de Freitas, 21 DE OUTUBRO DE 2020

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.2352 de 2020

PARA: CGM-Controladoria Geral do Municipio

Em resposta ao DESPACHO da CGM (Processo no. 12.352 de 2020), referente

cumprimento do artigo 42, disposto na Lei Complementar Federal no. 101 de 2000 (LRF),

informamos que consta na Lei Orgamentaria Anual do exercicio financeiro de 2020,

dotagao orgamentaria para o cumprimento da referida despesa, e existencia efetiva dos

recursos financeiros para atender a despesa.

Atenciosamente,

Igor Nib de S*r>t*na

SECRETARIA DA FAZENDA/PMLF

MARIA IVOMJE AGUIAR ALVESCELENE DINIZ M. IA Execu
•MLF COORDENAQAO DE CONTABILIDADECOORDENAQAO DE EXECUQAO OR?A

1
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Procuradoria Geral do Municlpio

PARECER JURIDICO

RESPOSTA MEMO N°. 12352/2020

ORGAO REQUERENTE: SEMED

ASSUNTO: ADITIVO E PAGAMENTO KIT ALIMENTAQAO ESCOLAR

-RELATORIO.

Trata-se de pedido de reequillbrio financeiro da empresa BETOP, acerca

do contrato celebrado com a municipalidade para fornecimento e distribuigao de 84

mil kits de alimentagao para alunos da rede publica de ensino, evidenciando que tal

contrato e advindo do processo administrativo n°. 107/2020, atraves de dispensa de

licitagao n° 016/2020, realizado em razao da pandemia do COVID-19, face a

paralizagao das aulas dos alunos de ensino fundamental municipal.

Informa o requerente acostado vasta documentagao que houve grande

variagao de itens contratados em razao da pratica de mercado global, aduzindo que

durante o periodo ocorreu urn reajuste medio de 73,41% no arroz parabolizado, 20%

no leite em po e 88% no oleo de soja, entre o periodo de junho a setembro de 2020,

itens 02, 07 e 09 do contrato acima registrado.

A SEMED reconhece a necessidade de reequillbrio financeiro buscando

nao causar prejuizos ao fornecedor, evidenciando a necessidade de continuidade do

fornecimento dos kits, haja vista que nao houve retorno as aulas face a pandemia,

bem como o fato de que nao e responsabilidade do fornecedor a alta dos pregos

apresentados, sendo fato publico e notbrio a variagao para cima dos produtos

pleiteados o reequillbrio financeiro.

Acostado ainda aos autos documentos que comprovam a variagao de

prego do mercado dos itens supramencionados (fls. 15 a 63), ressaltando que foram

acostado diversas reportagens sobre tais itens:

Pagina 1 de 10
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LAURO DE
FREITAS

“https://www.bbc.com/Dortuauese/brasil-54097305

https://noticias.r7.com/economia/economize/preco-do-pacote-de-5-kq-de-

arroz-tem-variacao-de-ate-71-

27102020#:~:text=Em%20fevereiro%2C%20antes%20da%20pandemia%

20do%20novo%20coronav%C3%ADrus%2C%20o%20pacote.%2C%20u

ma%20diferen%C3%A7a%20de%2071%25.”

Acostado ainda aos autos documentos da empresa, certidoes de

regularidade fiscal, justificative, relatorio da CGM, declarapao de dotapao

orpamentaria e existencia de recurso para adimplemento da despesa.

Dentre os diversos sites de pesquisas de prepos que comprovam a

assertiva aduzida pelo requerente e pela SEMED, ocorre que o registro de despacho

realizado pela CGM e pertinente ao cuidado com erario publico, contudo equivocado

frente a situapao fatidica dos autos ao meu entender, haja vista que conforme preve

a lei 13979/2020, estabelece a possibilidade de aditivo da contratapao emergencial

em razao da pandemia do COVID-19, acertadamente visando ja fatores

supervenientes conforme restara devidamente fundamentado.

Este e o relatorio.

II - DO DIREITO.

Registre-se que dos autos do processo de origem da contratapao o

fornecedor apresentou os menores prepos para fornecimento dos produtos

componentes do kit de alimentapao, registrando assim que o mesmo apresentou

uma proposta com a margem de lucro apertada, contudo em razao de fatores

supervenientes a sua vontade tais itens sofreram urn grande aumento nos prepos.

O art. 4° - I da 13.979/20, acrescentado pela MPV 926, estabelece que,

para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a

administrapao publica podera prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar,

Pagina2 de 10
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Procuradoria Geral do Municipio
LAURODE
FREITAS

nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes ao objeto contratado,

em ate cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.” Da literalidade do

dispositivo, e possivel extrair que:

a) A norma se aplica aos contratos celebrados com base na Lei
13.979/20;

b) A possibilidade de ampliagao do limite se aplica tanto a contratos
decorrentes da contratagao emergencial fundada no art. 4°, quanto a
contratos decorrentes do pregao simplificado previsto no art. 4°-G;

c) A ampliagao dos limites e uma possibilidade que precisa de
previsao em edital e/ou no termo de contrato;

d) O limite de 50% pode ser para mais ou para menos, aplicando-se
tanto a modificagoes que aumentarem o valor do contrato, quanto as
que o diminuirem; e

e) A obrigagao do contratado de aceitar a alteragao esta atrelada a
manutengao, pela Administragao, das mesmas condigoes iniciais.

Vejamos o disposto explicito na lei citada (combate a pandemia):

“Art. 4° E dispensavel a licitagao para aquisigao ou contratagao de bens,
servigos, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
internacional de que trata esta Lei.
de 2020)

(Redacao dada pela Lei n° 14.035,

§ 1° A dispensa de licitagao a que se refere o caput deste artigo e

temporaria e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergencia de saude

publica de importancia internacional decorrente do coronavirus.

Art. 4°-l. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos

nesta Lei, a administracao publica podera prever que os contratados

fiquem obriqados a aceitar. nas mesmas condicoes contratuais.

acrescimos ou supressdes ao obieto contratado de ate 50%

(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

(Incluido pela Lei n° 14.035. de 2020)”
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Neste diapasao no contrato realizado encontra-se a clausula oitava (8.1)

que estabelece que o contrato podera ser aditivado nos termos da lei.

Ao verificarmos os valores para fornecimento das 84 mil kits

escolares, vide termo de abertura do processo podemos constatar que o valor

atual e de R$ 5.082.000,00 (cinco milhoes oitenta dois mil reais), existindo urn

saldo de R$ 3.388.000,00 (tres milhoes trezentos e oitenta e oito mil reais),

sendo solicitado um aditivo de reequilibrio passando o valor do contrato de

saldo em R$ 4.033.120,22 (quatro milhoes trinta tres mil cento e vinte reais,

vinte dois centavos), assim o valor de aditivo e o montante R$ 645.000,00

(seiscentos quarenta cinco mil reais), equivalente ao percentual de 12,7% de

aditivo sobre o valor total da contratagao, evidenciando com isto que encontra-

se dentro do limites da Lei de Licitagoes 8666/93 e da lei 14035/2020.

Registro ainda que em consulta sobre a materia e possivel observar ja

nota explicativa sobre a possibilidade de aditivo em razao de fatores supervenientes

no site (http://www.olicitante.com.br/alteracoes-contratuais-pandemia-covid-19/) :

5. Aplicabilidade do limite de 50% as modificagoes qualitativas

O texto do art. 4° - I traz, talvez propositadamente, a mesma imprecisao
do §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, quando se refere a obrigatoriedade de
aceitar “acrescimos e supressoes ao objeto contratado”. Enquanto no
dispositivo da Lei 8.666/93 a imprecisao da margem a duvidas sobre a
submissao das alteragdes qualitativas aos limites percentuais para o fim
de restringi-la, no texto da Lei 13.979/20, de modo similar, mas em
sentido oposto, a duvida remanesce quanto a aplicagao, para tais
modificagoes, da majoragao do limite para o fim de ampliar as
possibilidades da Administragao contratante.

A questao em analise traz a tona um desafio que tern se colocado aos
interpretes e aplicadores da Lei 13.979/20, no sentido de entender a
medida da aplicagao da Lei 8.666/93 as contratagoes da Lei 13.979/20 e
de entendimentos consolidados na jurisprudence e na doutrina a
situagoes concretas ocorridas durante a pandemia. Apesar de a Lei
13.979/20 conter regras proprias e especiais para regular as contratagoes
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de enfrentamento da emergencia gerada pela pandemia, visivelmente o
fez de forma insuficiente, requerendo, pois, a integragao de normas
naquilo que nao houver conflito.JT]

Assim, a) a considerarmos que os inc. I e II do art. 65 da Lei 8.666/93
delimitam as especies de alteragoes unilaterais possiveis inclusive para
os contratos decorrentes da Lei 13.979/20, b) que o art. 4° - I da Lei
13.979/20 somente tern o objetivo de aumentar o limite previsto na Lei
8.666/93 e c) adotarmos a mesma logica de interpretagao contida na
Decisao 215/99-TCU, de que o §1° do art. 65 pretendeu fixar limites para
ambas as especies de alteragoes unilaterais, a conclusao sera pela
aplicabilidade do referido art. 4° - I da Lei 13.979/20 a modificagoes
qualitativas e quantitativas. Assim, 50% sobre o valor inicial atualizado do
contrato seria o limite ordinario para a realizagao de modificagoes
quantitativas e qualitativas. Essa parece ser a linha de entendimento que
mais guarda coerencia com o sistema normativo e os objetivos da Lei
13.979/20.

Vale dizer que, mesmo em se compreendendo, eventualmente, que a Lei
13.979/20, enquanto lei especifica, regulou integralmente as alteragoes
nos contratos dela decorrentes por meio do art. 4° - I, afastando-se a
aplicagao, a qualquer titulo, da Lei 8.666/93 neste quesito, a unica
interpretagao possivel parece ser aquela que considera “acrescimos e
supressoes” de forma desatrelada da ideia de quantidade, pela absoluta
falta de razao para permitir urn limite maior apenas as alteragoes
quantitativas. Assim, a toda evidencia, o limite de 50% previsto e
aplicavel, tambem, as alteragoes de natureza qualitativa.

De todo modo, a regra do art. 4° - I da Lei 13.979/20 deve ser aplicada
com a maxima cautela. Se os aditivos celebrados em situagao de
normalidade, a luz de uma disciplina ja conhecida, sao alvos de avaliagao
rigorosa por parte dos tribunais de contas, muito mais o serao aqueles
decorrentes das contratagoes celebradas no periodo da pandemia, a luz
de normas excepcionais, exigindo, portanto, atengao redobrada dos
gestores com a motivagao.

Tal assertiva pode ainda ser verificada no site oficial

http://portal.mec.qov.br/component/content/index.php?option=com content&view=art

icle&id=88061:governo-sanciona-lei-que-distribui-alimentos-adquiridos-com-

recursos-do-pnae&catid=384&ltemid=86, nos seguintes termos a nota oficial:
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"A lei permanece vigente ate o fim da suspensao das aulas em

razao de situagao de emergencia ou calamidade publica

0 governo federal sancionou lei que autoriza, em carater exceptional, a

distribuigao de generos alimenticios adquiridos com recursos do Programa

Nacional de Alimentagao Escolar (PNAE) aos pais ou responsaveis dos

estudantes das escolas publicas de educagao basica. A Lei n° 13.987 foi

publicada na edicao extra desta terca-feira. 7 de abril. do Diario

Oficia/ da Uniao(DOlh.

A lei permanece vigente ate o fim do periodo de suspensao das aulas em

razao de situagao de emergencia ou calamidade publica, resultado da

pandemia de coronavirus. A nova determinagao altera a Lei n° 11.947.

que trata do atendimento da alimentagao escolar.

0 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE), vinculado ao

Ministerio da Educagao (MEC), informa que serao divulgadas, em breve,

orientagoes detalhadas sobre a aquisigao e a distribuigao, para auxiliar as

agoes dos conselheiros da alimentagao escolar, nutricionistas, gestores e

demais profissionais envolvidos na execugao do PNAE.

O programa -0 PNAE e executado pelo FNDE. A ideia e oferecer

alimentagao escolar e agoes de educagao alimentar e nutricional a

estudantes de todas as etapas da educagao basica publica.

"Nos ultimos anos, o PNAE passou por uma serie de transformagoes que

levaram a expansao e diferenciagao no entendimento aos estudantes,

dando enfase ao fortalecimento de seu papel na educagao e promogao de

habitos alimentares saudaveis. Alem do enfoque na relagao do escolar

com o alimento a ele ofertado e com as cadeias produtivas de alimentos

que sao provenientes dos pequenos produtores locais", observou a

presidente do FNDE, Karine Santos.

0 programa beneficiou cerca de 40 milhoes de estudantes em 2019.
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Assessoria de Comunicagao Social, com informagoes do FNDE"

A alteragao da legislagao supramencionada expoe atraves no texto do art.

21-A, que o carater excepcional permite a distribuigao imediata de generos

alimenticios adquiridos com recursos do PNAE para os alunos em razao da

suspensao das aulas, vejamos:

“Art. 21-A. Durante o periodo de suspensao das aulas nas escolas

publicas de educagao basica em razao de situagao de emergencia ou

calamidade publica, fica autorizada, em todo o territorio nacional, em

carater excepcional, a distribuigao imediata aos pais ou

responsaveis dos estudantes nelas matriculados, com

acompanhamento pelo CAE, dos generos alimenticios adquiridos

com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, a conta

(Incluido pela Lei n? 13.987. de 2020)”do Pnae.

Com relagao a modalidade adota, restou claro no processo de

contratagao que a utilizagao do contrato vigente de merenda escolar nao atenderia a

demanda existente da entrega dos kits, face a quantidade realizada, outra em razao

da possibilidade aventada da contratagao direta por dispensa de licitagao nos

moldes da consulta realizada junto ao TCM - BA, havendo resposta positiva acerca

da possibilidade de contratagao emergencial para distribuigao de generos

alimenticios da merenda escolar, vejamos:

“TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA

AJU: ASSESSORIA JURlDICA

ORIGEM: SAO SEBASTlAO DO PASSE

PROCESSO N° 05167e20

PARECER N° 00565-20

EMENTA: CONSULTA. APLICAQAO DA LEI N° 13.979/20.

AQUISIQAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIQAO A

POPULAQAO. ADOQAO DOSIMPOSSIBILIDADE.
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PROCEDIMENTOS DE DISPENSA PREVISTOS NA LEI DE

LICITAQOES. Diante de situagoes emergenciais e calamitosas, que

demandam mobilizagao da maquina publica para prover servigos e

materials de forma imediata, a Lei n. 8.666/93, no art. 24, IV, contempla

evidente excegao a regra geral da realizagao previa de certame

licitatorio, perfeitamente aplicaveis a administragao publica consulente.

Todavia, e oportuno registrar que a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de

2020 reforga, consoante seu art. 4°, a alternativa de dispensa de

licitagao “para aquisigao de bens, servigos e insumos de saude

destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica de

importancia internacional decorrente do coronavirus”. Ou seja, a

Administragao Publica se encontra devidamente amparada para

realizar contratagoes diretas que atendam 3s necessidades de

combate e enfrentamento ao coronavirus, o que n§o se aplica a

aquisigao de generos alimenticios para distribuigao a populagao.

Diante do exposto, o citado parecer elaborado em resposta a consulta de

ente publica restando demonstrado pelo TCM-BA, a possibilidade de contratagao

direta para atender a generos alimenticios de merenda escolar com distribuigao para

os alunos da rede publica municipal, nos seguintes termos:

“Mais uma vez asseverando, os recursos devem estar voltados

diretamente a aquisigao de bens e insumos, bem como para a

contratagao de servigos relacionados a situagao de emergencia de

saude publica, nao podendo ser destinados a outras agoes, como

aquela pretendida pela municipalidade, mesmo que seja

decorrente indiretamente da pandemia. Pensar de outro modo, e

possibilitar, atraves de outras agoes, a destinagao de recursos

fora das hipoteses previstas na Lei n° 13.979/20, voltadas ao

controle da pandemia.
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Procuradoria Geral do Municipio
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O atendimento direto a pandemia se revela a mens legis da Lei

citada, se revelando em uma prioridade, o que se presume que a

alocagao de pessoal e de recursos deverao voltar-se para esse

fim.

Desta forma, diante de situagoes emergenciais e calamitosas, que

demandam mobilizagao da maquina publica para prover servigos e

materials de forma imediata, a Lei n. 8.666/93, no art. 24, IV,

contempla evidente excegao a regra geral da realizagao previa de

certame licitatorio, perfeitamente aplicaveis a administragao

publica consulente

Todavia, e oportuno registrar mais uma vez, que a Lei n. 13.979, de 6

de fevereiro de 2020 reforga, consoante seu art. 4°, a alternativa de

dispensa de licitagao “para aquisigao de bens, servigos e insumos de

saude destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica

de importance intemacional decorrente do coronavirus”. Ou seja, a

Administragao Publica se encontra devidamente amparada para

realizar contratagoes diretas que atendam as necessidades de

combate e enfrentamento ao coronavirus, o que nao se aplica a

aquisigao de generos alimenticios para distribuigao a populagao.

Em que pese nao seja tema da consulta aqui tratada, a Unidade

Juridica assinala que, em que pese haja proibigao pela Justiga

Eleitoral, no ano em que se realizar a eleigao, de distribuigao gratuita

de bens, valores ou beneficios por parte da Administragao Publica, se

operam algumas excegoes, como nos casos de calamidade publica e

estado de emergencia , conforme § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504, de

1997.”

Isto posto entendo pela procedencia do pedido.

Ill - DA CONCLUSAO.
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Procuradoria Geral do Municipio
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Diante do exposto, entendo que e juridicamente posslvel o reequilibrio

financeiro e economico da relagao contratual, face as alegagoes acima elencadas

nos termos da lei 8666/93, 13.979/20 e parecer consultivo do TCM-BA, justifica a

economicidade e observancia da necessidade nutricional dos alunos da rede

municipal, com isto havendo a necessidade de flexibilizagao da utilizagao do recurso

financeiro, rechagando o enriquecimento sem causa que o desequillbrio pode gerar

na relagao contratual.

£ o nosso parecer, meramente opinativo.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS -$Aÿ24 dejp$ferrpf<Uie 20

L HENRH 'ANAJURAÿfLVi

SUBFRtfCURADOR GERAUÿ
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Procuradoria Geral do Municipio
SEE

Diante do exposto, entendo que e juridicamente possivel o reequilibrio

financeiro e economico da relagao contratual, face as alegagoes acima elencadas

nos termos da lei 8666/93, 13.979/20 e parecer consultivo do TCM-BA, justifica a

economicidade e observance da necessidade nutricional dos alunos da rede

municipal, com isto havendo a necessidade de flexibilizagao da utilizagao do recurso

financeiro, rechagando o enriquecimento sem causa que o desequilibrio pode gerar

na relagao contratual.

E o nosso parecer, meramente opinativo.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS novembro de/2020.

DR. HENRltlJEÿAtÿURÿILVA
SUBPROCURADOR GERAL
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Lauro de FreitasCÿ/lz-l 2Q'£Q
in

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASinrwKftiiiUcxwK
Antonio

Coordenador Executivo SEGUNPO ADH1VO AO CONTRATO N° 107/2020

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

declaraqoes:

CONTRATO ADITADO n°. 107/2020: Contrata<;ao visa a aquisi<;iio e distribuiqao de 84.000 (oitenta e quatro

mil) kit's alimentos, por um periodo de ate 90 (noventa dias) dias, para os alunos da rede publica de ensino do

Municipio de Lauro de Freitas/BA, compreendendo os discentes das creches, pre-escola, fundamental I e II e EJA.

LICITACAO: Dispensa de Licitaÿao n° 016/2020. Art. 4°, da Lei Federal n° 13979/2020.

PROCESSO ADM1NISTRATIVO: 12352/2020

POTACAO ORCAMENTAR1A: 1001.2604.33903900 Fonte 00 e 15.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e

foro na Pra<?a JoSo Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°.

13.927.819/0001-40 neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: BETOP COMERCIO E SERVIÿOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
00.978.238/0001-96, estabelecida a Rua Domingas - Lot. Midas V. Letra A e B -N° 256 - Portao, Lauro De

Freitas - Ba -CEP: 42.700-000, neste ato representada na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO: Reequilibrio economico flnanceiro do saldo

remanescente do contrato, sendo identificado reajuste medio de 73,41% no Arroz Parboilizado, 20,00% no

Leite em po e 88,00% no Oleo de Soja, passando o valor do saldo remanescente para R$ 4.032.000.00 (quatro

milhQes, trinta e dois mil reais), conforme levantamento, dotaÿao onÿament/iria e justificativa tecnica da Secretaria

Municipal de EducaÿIo no processo supra, nos termos da Lei Federal n° 13979/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratificam as demais clausulas constantes do

contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Lei n°. 13979/2020,

Lei n° 8.666/93 e demais normas de direito administrative e civil pertinentes. Assim ajustados. firmam este

aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presenija das testemunhas abaixo, elegendo o foro de Lauro de

Freitas para dirimir qualquer questSo dele advinda.

Lauro de Freitas, 03 de Novembro de 2020.

_CyC—'o _
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA- CONTRATANTE

tel Passes Gramacho- Prefeita

• c

loei sal

SECRETÿARIA MUNICIPAL DA EDUGALAO
Vana M. Galvao de Carvalho - Secretaria

N

mk
BETOP COMERCIO/E SERVICOS LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1• fluffyft/
CPF: OtioSxiSHit xm
CPF:
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Lauro de FreitasMUNIClfHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASr -•

EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N" 107/2020

Contratante: MUNICTPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: BETOP COMERCIO E

SERVIQOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 00.978.238/0001-96. Processor 12352/2020.
Modalidade: Dispensa de Licita?ao n° 016/2020, Art. 4°, da Lei Federal n° 13979/2020. Objeto do
Contrato: Contratagao visa a aquisi?3o e distribuifSo de 84.000 (oitenta e quatro mil) kit's alimentos,

por um periodo de ate 90 (noventa dias) dias, para os alunos da rede publica de ensino do Municipio de
Lauro de Freitas/BA, compreendendo os discentes das creches, pre-escola, fundamental I e II e EJA.

Objeto do Aditamento: Reequilibrio economico fmanceiro do saldo remanescente do contrato,

passando o valor de R$ 3.388.000,00 (tres milhoes, trezentos e oitenta e oito mil reais) para R$

4.032.000,00 (quatro milhoes, trinta e dois mil reais), conforme levantamento, dotaipao onjamentaria e

justificativa tecnica da Secretaria Municipal de Educa9ao no processo supra, nos termos da Lei Federal
n° 13979/2020. Dotaÿao Orÿamentaria: 1001.2604.33903900 Fonte 00 e 15. Data de Assinatura: 03
de Novembro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: FYL02KGI07JH/QTTALXCEW

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCERTO DO ALMEIDA

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo n' 001 do Contrato n° 057/2020 Processo n“ 059/2019 Tomada
de Prego nB 005/2019/PMI/BA - CONTRATANTE: Municipio de Ibotirama; CONTRATADA:

Construtora Oeste Bahia e Empreendimentos Ltda; OBJETO: Objetivando prorrogar o prazo

de execugSo dos servigos; SIGNATARIOS: Pelo Contratante - Prefeito Municipal: Claudir
Terence Lessa L. de Oliveira, e pela Contratada: Construtora Oeste Bahia e
Empreendimentos Ltda.

Extrato de Contrato n®. 149/2020, como resultado da Tomada de Pregos n®. 13/2020.
Objeto: execugSo obras e servigos de pavimentagao em paraleleplpedos com execugao de

passeio em concreto, construgao de pranas urbanas com pavimentagao em blocos
intertravados, iluminagSo, aparelhos de academia ao ar livre e parques infantis nas

localidades rurais de Tabuleiro de Menezes, SSo JoSo, Monte Alegre, Sapatui e Fazenda
Cruz, situadas no municipio de Conceigao do Almeida • Bahia, conforme contrato CEF

053571686 (FINISA). Contratada: Andrade Construes e Transpose Ltda/CNPJ n®.

10.201.542/0001-86. Valor: R$ 575.028,56 (quinhentos e setenta e cinco mil, vinte e oito

reais e cinquenta e seis centavos). Vigencia 05/11/2020 a 03/06/2021. Data de Assinatura:

05/11/2020.

Extrato de Contrato n®. 150/2020, como resultado da Tomada de Pregos n®. 14/2020.
Objeto: contratagSo de empresa especializada na area de engenharia para execugao obras

e servigos de construgSo de uma praga publica na localidade de pau Cedro, zona rural do
municipio de Conceigao Do Almeida - Bahia, conforme contrato CEF 0535716-86 (FINISA).

Contratada: Angra Engenharia Ltda/CNPJ n®. 08.722.657/0001-74. Valor: R$ 735.259,51
(setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e urn

centavos). Vigencia 05/11/2020 a 03/07/2021. Data de Assinatura: 05/11/2020.

Extrato de Contrato n®. 158/2020, como resultado da Tomada de Pregos n». 15/2020.
Objeto: contratagSo de empresa especializada na area de engenharia para execugSo obras
e servigos de construgSo de duas pranas publicas no Bairro da EstagSo, situada na sede do

municipio de Conceigao do Almeida - Bahia, conforme contrato CEF 0535716-86 (FINISA).

Contratada: CGN Construgdes Eireli/CNPJ n®. 12.363.508/0001-33. Valor: R$ 160.869,01
(cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e um centavo). Vigencia

16/11/2020 a 15/04/2021. Data de Assinatura: 16/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N» 6/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÿUS

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NICO N® 29/2020 ID: 803938

Objeto: Registro de pregos para aquisigao de materiais de uso odontologico,
para suprir as demandas das unidades de saude vinculadas ao Fundo Municipal de Saude
de llheus, para suprir as demandas das unidades de saude vinculadas ao Fundo Municipal

de Saude de llheus. Abertura: 16/12/2020 as 08h. Inicio da disputa: 16/12/2020 as
09h30min. Sessao: www.licitacoes-e.com.br. Edital: www.licitacoes-e.com.br e
www.transparenciasaude.ilheus.ba.gov.br.
www.licitacao.saude@ilheus.ba.gov.br, ou presencialmente, de segunda a sexta, das 08h as
17h na Rua Araujo Pinho, 07, 2® Andar. Centro. Ilheus/BA, 02/12/2020

JACKSON LIMA ARAUJO SOBRINHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NICO SRP N® 45/2020

A CPL da PM de Itamaraju-BA realizara licitagao na Modalidade "PREGAO
ELETRONICO, do Tipo menor Prego Global, visando o Registro de Pregos para AquisigSo de
Cestas BSsicas, fim de atender as demandas da secretaria de Desenvolvimento Social desta
Municipalidade. Inicio de acolhimento das propostas: 04/12/2020, as 9h00min ate as
08:h59mim do dia 15/12/2020. Abertura das propostas: 15/12/2020, Ss 09h00min. Inicio
da sessao da disputa dos lances: 15/12/2020 as 9hl5min. Local/Site: www.licitacoes-
e.com.br. Referenda de Tempo: Para todas as references de tempo serS observado o
horSrio de Brasilia (OF). T:(73)3294-3132 - O Edital estari disponlvel para consulta e
retirada de copia no site: www.itamaraju.ba.gov.br. Em, 30/11/2020.

informagdes:Demais

Dia 17/12/2020 3s 9h. Objeto: complementagSo da pavimentagao da Rua do

Progresso no Municipio, Conv§nio 867779/2018. Menor prego global. Informagdes: Jairmar

Maia da Silva. Edital: www.cordeiros.ba.gov.br, http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br, e-

mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br ou na sede, Praga Cel. Jose Moreira Cordeiro, 104, de
8 as 12h.

JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRENCIA N® 1/2020

A ComissSo Permanente de Licitagao do Municipio de Jaguaquara/BA, torna
publico aos interessados o aviso de Adiamento da Concorrencia Publica n® 011/2020, cujo
objeto e Contratagao de empresa de engenharia para construgao de 03 escolas,
objetivando atender a Secretaria de Educagao do Municipio de Jaguaquara/BA. Sessao de
Abertura: 14/12/2020, 3s 13:00 horas. Local: Praga JJ Seabra, n® 172, Centro - Prefeitura
Municipal de Jaguaquara/BA. Tel . (73) 3534-9550.

Cordeiros-Ba, 2 de dezembro de 2020.

JAIRMAR MAIA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

EXTRATO DE CREDEIMCIAMENTO N® 2/2020

6® extrato do termo de credenciamento inexigibilidade de licitagSo Processo

Administrativo: 377/2019. O Prefeito do Municipio de Esplanada, Bahia, no uso de suas
atribuigdes legais em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alteragoes, resolve
homologar a LicitagSo: Modalidade: Credenciamento N® 002/2020. Objeto:

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NlVEL SUPERIOR, PESSOA JURfDICA,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DF SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
PARA PRESTAREM SERVIGOS NO EXERClCIO FINANCEIRO DE 2020, para os profissionais cuja

relagao se encontra no site da Prefeitura de Esplanada, no Diario Oficial Eletronico
(https://www.esplanada.ba.gov.br/site/DiarioOficial). DotagSo OrgamentSria: Unidade:
1302 - Projeto/Atividade: 2003 / 2017 / 2018 / 2021 / 2015 / 2023 / 2081 / 2022 -
Elemento de Despesa: 3.3.90.36/ 33.90.39- Fonte de Recurso: 6102/ 0114/ 0142. Vigencia:

02 (dois) meses, Valor Global: R$ 26.000,00 (Vinte e Seis mil reais). Em 03 de Novembro
de 2020. Francisco da Cruz, Prefeito Municipal.

AVISO DE HOMOLOGACAO
CREDENCIAMENTO N® 2/2020

Jaguaquara-BA, 2 de dezembro de 2020.
LUANA GOMES DAMASCENO

Presidente da COPEUPMJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N® 42/2019

PREGAO ELETRONICO SRP 42/19. Objeto: aquisigSo de combustivel (em bomba). Inicio do
recebimento das propostas: as 8h do dia 14/12/2020 Abertura de propostas: as 9h do dia
16/12/2020. Sess3o publica: as llh do dia 16/12/2020. LicitagSo BB 848288 Menor prego
por item. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.licitacoes-e.com.br.
Informagdes: na CPL, Praga Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 as 12h, tel
7335268042.PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 377/2019

O Prefeito do Municipio de Esplanada, Bahia, no uso de suas atribuigdes legais

em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alteragoes, resolve homologar 3
LicitagSo: Processo Administrativo: 377/2019, Modalidade: Credenciamento N® 002/2020
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NlVEL SUPERIOR, PESSOA

JURIDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE

MUNICIPIO, PARA PRESTAREM SERVIÿOS NO EXERClCIO FINANCEIRO DE 2020, para os
profissionais cuja relagSo se encontra no site da Prefeitura de Esplanada, no Di3rio Oficial
Eletrdnico (https://www.esplanada.ba.gov.br/site/DiarioOficial). DotagSo Orgamentaria.

Unidade: 1302 - Projeto/Atividade: 2003 / 2017 / 2018 / 2021 / 2015 / 2023 / 2081 / 2022

- Elemento de Despesa: 3.3.90.36/ 33.90.39- Fonte de Recurso: 6102/ 0114/ 0142.

Vigencia: 02 (Dois) meses. Valor Global; R$ 26.000,00 (Vinte e Seis mil reais).

Jequie-BA, 1® de dezembro de 2020.
ODAIR JOS£ DA S. SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIQUIRigA

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 15/2020

0 Presidente da ComissSo Permanente de LicitagSo, deslgnado na Portaria n®
030/2019 de 05 de novembro de 2019, torna publico aos interessados que realizara no dia
18 de dezembro de 2020 3s 07h30min, na Prefeitura Municipal no Setor de Licitagoes,
Praga Dom Florencio, 92, Centro, Jiquirig3 - Bahia, licitagSo na modalidade TOMADA DE
PRECOS, tipo menor prego, segundo o regime de execugao de empreitada por prego global.
Objeto: ContratagSo de empresa de engenharia para execugSo de obras/servlgos de
Construg3o de um Galpao no municipio de JIQUIRICA - Bahia.

0 Edital e seus anexos estao disponiveis aos interessados no site
wwwJiquirig3.ba.gov.br, na guia Licitagao.

Em 2 de Novembro de 2020.
FRANCISCO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

EXTRATO DE CONTRATO N® 271/2020
JiquirigS-BA, 2 de dezembro de 2020.

LEONARDO SANTOS DOS REIS
Presidente da Comlssao Permanente de Licitagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

TP 012/2020 Contratante Prefeitura. Contratada: Comtech Engenharia Ltda com o CNPJ n*

07.440.770/0001-02. Objeto: Empresa para a execugao de obras de construgSo de Ponto

de Apoio para Atendimento na localidade Meio de Campo, Zona Rural, municipio de

Governador Mangabeira/BA, com recursos do Ministerio da Saude, conforme proposta

SISMOB n® 11285.2040001/19-001, de acordo com o projeto e demais documentos em
anexo, a ser executada em regime de empreitada por prego global, com fornecimento de

material e mao-de-obra. Valor: R$ 488.145,46. Periodo: 09 meses. Em 27/11/2020

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
TOMADA DE PRECOS N« 12/2020

EXTRATO DO 2® TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 107/2020

Contratante: MUNlCfPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: BETOP COMERCIO E

SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 00.978.238/0001-96. Processo:

12352/2020. Modalidade: Dispensa de LicitagSo n® 016/2020, Art. 4®, da Lei Federal n®

13979/2020. Objeto do Contrato: Contratagao visa a aquisigao e distribuigSo de 84.000

(oitenta e quatro mil) kit's alimentos, por um perfodo de ate 90 (noventa dias) dias,

para os alunos da rede publica de ensino do Municipio de Lauro de Freitas/BA,

compreendendo os discentes das creches, pre-escola, fundamental I e II e EJA. Objeto

do Aditamento: Reequilibrio econdmico financeiro do saldo remanescente do contrato.

passando o valor de R$ 3.388.000,00 (tres milhoes, trezentos e oitenta e oito mil reais)

para R$ 4.032.000,00 (quatro mllhdes, trinta e dois mil reais), conforme levantamento,

dotagSo orgamentaria e justificative tdcnica da Secretaria Municipal de Educagao no

processo supra, nos termos da Lei Federal n® 13979/2020. DotagSo Orgamentiria:

1001.2604.33903900 Fonte 00 e 15.

O Prefeito, adjudica e homologa a licitagSo, citada. Objeto: Empresa para a

execugao de obras de construgao de Ponto de Apoio para Atendimento na localidade Meio

de Campo, Zona Rural, municipio de Governador Mangabeira/BA, com recursos do

MinistSrio da Saude, conforme proposta SISMOB n® 11285.2040001/19-001, de acordo

com o projeto e demais documentos em anexo, a ser executada em regime de empreitada

por prego global, com fornecimento de material e mSo-de-obra. Vencedora: Comtech

Engenharia Ltda com o CNPJ n’ 07.440.770/0001-02. Valor Global: R$ 488.145,46.

Governador Mangabeira (BA), 27/11/2020.

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÿA

213 Oocumemo jssinado digiUlnienie confoirn* MP n* 2.200 ? de 24/08/2001, |fiP
que mstitui a Infrwstruturo de Chaves Publicas Brasiteirn ICP Brasil Bf*©

Este documento pode ser verificodo no enderego eletronico
http://www.in.gov br/autenticidade.html, pelo cddigo 053020201203OO2U
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