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O PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINiSTRATIVO- N° 02227/2017

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

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

13.927.819/0001-40, com sede na Praga Joao Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita.

CONTRATANTE e de outro lado a empresa _
_estabelecida a

....................., doravante denominado

inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

_, neste ato representada pelo

_, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo

Administrative N° 02227/2017 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as clausulas e

condigoes a seguir:

bairro

Sr(a).

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAQAO DE VEICULOS DO TIPO PESADO, COM NO MAXIMO 05

(CINCO) ANOS DE USO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARY MUNICIPAL DE

SERVIQOS PUBLICOS - SESP, CONFORME OS MODELOS E AS ESPECIFICAQOES CONSTANTES DA

PLANILHA DESCRITIVA E NO TERMO DE REFERENCIA, NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de

interesse da Secretaria Municipal de Servigos Publicos - Processo Administrative - N° 02227/2017. com todas

as instrugoes e documentos, e, em especial, o Edital 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 Pregos da CONTRATADA, naquilo que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global de

R$ -t
2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagao em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execugao dos servigos, objeto da presente licitagÿo, estarao incluidas nos

pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratagao, de acordo com o prego, os prazos

e as condigoes estipuladas neste Edital.

3.2. Fiscalizar e acompanhar a execugSo do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos,

empregados e demais despesas necessarias ao bom andamento dos servigos;

3.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto contratual

diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

3.4. Responsabilizar-se pelos combustiveis referente a boa prestagao dos servigos;

3.5. Aplicar a Adjudicataria as sangoes regulamentares e contratuais;

3.6. Receber o Objeto. disponibilizando local, data e horario;

3.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos com as especificagoes

constantes do pedido e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivos;

3.8. Devolver todo e qualquer bem que estiver em desacordo com as especificagoes definidas neste Termo de

Referenda, solicitando expressamente a sua substituigSo;

3.9. Solicitar a substituigHo dos bens que apresentarem defeitos de fabricagao.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

4.1. Efetuar a prestagSo de servigo em perfeitas condigoes de uso, funcionamento, conservagao e seguranga,

no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observance das especificagdes do Termo de Referenda

e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as regularidades fiscais em dias;

4.2. Responsabilizar-se por toda e qualquer avaria que os velculos venham sofrer, durante a execugao dos

servigos, momento em que devera ser substituido imediatamente, para evitar a paralisagao dos servigos

contratados.

4.3. Substituir imediatamente os velculos de sua propriedade ou posse que vier a se acidentar, apresentar

defeito mecanico, a substituigao dos velculos que por ventura apresentem defeitos, deve se dar por veiculo

identico e nos moldes do contrato a ser firmado

4.4. Disponibilizar os veiculos contratados no prazo maximo em ate 02(dois) dias uteis da assinatura do

CONTRATO, devendo, no mesmo prazo, apresentar copia autenticada dos documentos dos velculos. Em caso

de troca de qualquer veiculo, devera obrigatoriamente atualizar os documentos junto a fiscalizagao da

CONTRATANTE;

4.5. Comparecer sempre que solicitado a Sede da Fiscalizageio, em horario estabelecido pela contratante, a fim

de receber instrugoes ou participar de reuni&es que poderao realizar-se em outros locals;

4.6. Responder por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, impostos, taxas,

seguros e quaisquer outras despesas relativas aos servigos a serem contratados.
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4.7. Assumir todas as responsabilidades de reposigSo de pegas dos veiculos.

4.8. Executar os servigos contratados de acordo com as especificagoes estabelecidas pela CONTRATANTE,

por intermedio da Diretoria Municipal de Abastecimento, obedecendo as condigoes fixadas neste contrato, em

licitagao e na proposta da contratada.

4.9. Substituir os veiculos, se for o caso, de modo a garantir a correta execugao do objeto a CONTRATANTE

tendo em vista que as contratagoes nao poder§o sofrer solugao de continuidade inclusive em fung§o de

operagao de rodizio de veiculos, implantada por org§os governamentais.

4.10. Responsabilizar-se por todas as obrigagoes decorrentes da contratagao, como impostos, taxas, seguros

obrigatorio e, inclusive, multas na execugao do contrato.

4.11. A manutengao dos carros correra por conta da contratada, inclusive substituigao de pegas, pneus e

acessorios.

4.12. Apresentar a documentagao dos veiculos que devera constar o nome da empresa contratada como

proprietary, ou documento que comprove a posse.

4.13. Disponibilizar os veiculos para a CONTRATANTE, que serao responsabilizados por quaisquer infragoes

de transito cometido sob sua condugao, ficando a contratada responsavel pelo pagamento de multas e

denuncias do infrator para fins de penalidades, conforme legislagao em vigor.

4.14. Indicar urn representante legal com todos os poderes para representa-lo perante a CONTRATANTE.

4.15. Cabera a contratada apresentar os 02 (dois) veiculos com no mÿximo 05 (cinco) anos de uso;

4.16. Cabera a contratada a despesas com multas de transito e pedagios;

4.17. Cabera a contratada as despesas com o fornecimento de lubrificantes, pegas, pneus e camaras de ar,

revisoes e servigos de manuteng§o preventiva e corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de diregao,

balanceamento de rodas e etc), bem como outras taxas e impostos referentes aos veiculos objetos do presente,

4.18. A empresa dever£ manter assistencia mecanica e reboque, 24h por dia, inclusive aos sabados, domingos

e feriados, sem onus para a contratante;

4.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26,

do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), implicando na obrigagSo de, a criterio da Administragao,

substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, &s suas expensas, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)

horas, o produto com avarias ou defeitos;

4.20. Comunicar a Administragio, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovagao.

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
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5.1. O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificagao de que o servigo for

prestado, mediante a apresentagio de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da conta

bancaria, nome do banco e da respectiva agenda bancaria, devidamente atestada,

5.2. No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serao os mesmos

restituidos £ adjudicataria para as corregoes necess£rias, n§o respondendo a PMLF por quaisquer encargos

resultantes de atrasos na liquidagao dos pagamentos correspondentes.

5.3. Serao efetuadas as retengoes na Fonte dos impostos, conforme Legislagao vigente.

5.4. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao

financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito

a acrescimos de qualquer natureza.

5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentagao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condig§o de pagamento por parte da Contratada, importari em prorrogagao automatica do prazo de vencimento

da obrigagao do Contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estabelecido que os pregos propostos pela CONTRATADA ser§o fixos e irreajusteveis

durante a vigencia do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposig§o contratual e se o fato for devidamente

comprovado, os pagamentos devidos ficarao retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e

integralmente, sem prejuizo de quaisquer medidas punitivas, em conson§ncia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato serao pagas com recursos consignados no orgamento do MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orgamentarias:

SECRETARY MUNICIPAL DE SERVIQOS PUBLICOS

Unidade Gestora Elemento DespesaPrograma/Agao Fonte de Recurso

0342/2163 33903900800 0100000

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA
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FISCALIZAQAO

7.1. A Contratada devera fomecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado pela solicitagao formal do

Departamento de Gestao de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

7.2. Os veiculos dever§o ser entregues em ate 2 (dois) dias uteis.

7.3 O local da entrega, de cada fornecimento, sera estipulado na solicitagao formal as Secretaria de

Administragao em outro local expressamente indicado por esta.

CLAUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

8.1. O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebragao de termos aditivos, desde

que presente alguma das hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA NONA -DO REAJUSTE

9.1. Os valores s§o fixos e irreajustaveis, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA -DA FUNDAMENTAQAO

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrative de

interesse da Secretaria Municipal de Servigos Publicos - Processo Administrative - N° 02227/2017, na

modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N°

8.666/93 e alteragoes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alteragoes e demais

disposigoes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQOES E PENALIDADES

11.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas, sem prejuizo das multas

previstas neste Edital e das demais cominagoes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber

garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declaragao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execugao do Contrato,

d) Comportar-se de modo iniddneo;

e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugao parcial ou total das condigoes pactuadas, erro ou mora na execugao dos servigos,

garantida previa e fundamentada defesa, ficara a licitante sujeita as seguintes sangOes:

11.2.1. Advertencia;

11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;
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11.2.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagSo e impedimento de contratar com a Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de ate 02 (dois) anos; e

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagSo, perante a autoridade que

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem

anterior;

11.3. As sangoes previstas nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderao ser aplicadas juntamente com a do

subitem 11.1.2, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis a contar da comunicag§o formal;

11.4. A sangao estabelecida na alinea 11.2.4 6 de compet&ncia exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a

reabilitagao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicagao;

11.5. Na hipotese da aplicagao das penalidades previstas nas alineas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a

inativag§o de seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;

11.6. Cabera ao responsavel pela fiscalizagao, denunciar o nao cumprimento das condigbes pactuadas, para

fins de adogao das penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execug§o do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a

rescisio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigSes estabelecidas no

presente CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagao,

atraves de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio 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;

12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da

Lei N° 8.666/93;

12.3. No caso de rescisio por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso

pr£vio, com antecedencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.5. Em qualquer caso de rescis§o sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
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12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrag3o, 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 interposigao judicial ou extrajudicial para

apuragSo de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagoes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAQAO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento

das clausulas e condigoes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com

exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e 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, XX de XXXXXX de XXXX.

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTROU LAURO DE FREITAS
BA

Lauro de Freitas, 06 de Agosto de 2020.

A PGM,

DESPACHO

Estamos encaminhando os autos de numero 08257/2020 a PGM.

As demais inconsistencies apontadas, foram devidamente respondidas, conforme vistado abaixo:

a) Edital publicado referente ao processo: 227/2017, devidamente anexada nas folhas: 92 a 128;

Segue para nova “vistas” e deliberagao.

Atenciosamente.

Ciro RicarcwMuthe
Gestor de Contratos/S.R.P

PMLF/SECAD
Mat. 78996

Ciro Ricardo Muthe da Silva
Coordenador de Contratos e Suprimentos

PMLF/SECAD
Matricula: 078996
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PAG: jM
ASS:



*PH7 MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8257/2020

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI£OS PUBLICOS - SESP

ASSUNTO: RENOVAÿAO CONTRATUAL

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVA£AO DO CONTRATO N°

076/2017. ART. 57, INCISOII,DA LEI FEDERAL N°

8.666/1993. SERVIÿOS

CONTINUADA.

CONDICIONADA.

DE NATUREZA

POSSIBILIDADE

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Servÿos Publicos

- SESP acerca da possibilidade de renovaijao por mais 12 (doze) meses do contrato n°

076/2017, celebrado entre o Municipio e a empresa MONTES CLAROS, cujo objeto e a

locaijao de veiculos tipo pesado.

A Secretaria de Servi?os Publicos, Sra. Lindaura Francisco dos Santos, e o

Gestor de Contratos, Sr. Aylton Rocha Santos, cujas declaracjoes gozam de presun9ao de

legitimidade, nos apresenta justificativa tecnica a fl. 03. demonstrando a essencialidade do

servi90 para a Administrate Municipal, caracterizando-o como continuado.

O processo foi autuado com os seguintes documentos que merecem destaque:

a) SDC (fl. 02);

b) Justificativa tecnica (fl. 03);

c) Anuencia da Contratada (fl. 04);

d) Copia do Contrato n° 076/2017 (fl. 19/25);

e) Contrato de L,oca9ao do Equipamento (fl. 31/33);

f) PAC sem a assinatura da Exma. Prefeita (fl. 50);

g) Despacho da CGM solicitando cota9ao de pre90 para demonstra9ao de

vantajosidade e esclarecimentos sobre a subcontrata9ao (fl. 51);

h) Cota9ao de pre90 (fl. 52/64);
.3 EFAZ/PMLF
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i) Certidoes de regularidade (fl. 65/75);

j) Manifesta?ao da SESP informando sobre a possibilidade da subcontrataÿao

(fl. 76);

k) Parecer n. 272/2020 da CGM considerando o processo apto para o

prosseguimento (fl. 79/80);

1) Despacho desta Procuradoria solicitando esclarecimentos (fl. 91);

m) Instrumento Convocatorio (fl. 92/128).

E o relatorio. Passo a opinar.

II. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questoes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Juridica sao de

natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor publico, o qual pode,

de forma justificada, adotar orienta9ao contraria ou diversa daquela emanada da consultoria

juridica. Em resumo, o presente opinativo tern natureza obrigatoria, porem nao vinculante da

autoridade competente.

Nessa senda, como simples orienta9ao juridica, visando auxiliar a

Administra9ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

interesse publico e a observance dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constituÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

O Municipio de Lauro de Freitas celebrou contrato com a empresa MONTES

CLAROS TRANSPORTES E SERVKÿOS LTDA, para a loca9ao de veiculos tipo pesado.
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Ab Initio, importante asseverar que o contrato em tela, CONFORME

JUSTIFICATIVA TECNICA ACOSTADA a fl. 03, traz em seu objeto servi?os de execu9ao

continuada, necessarios a regular prestaÿao dos servÿos de limpeza publica municipal.

Pelo que se percebe, a questao em apreÿo se enquadra na moldura inciso II, do

art. 57 da Lei n° 8.666/1993, in verbis:

Art. 57. A duragao dos contratos regidospor esta Leificara adstrita a vigencia dos

respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

II- aprestagao de servigos a serem executados deforma continua, quepoderao ter a

sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengao de

pregos e condigdes mais vantajosaspara a administragdo, limitada a sessenta meses;

Noutro giro, nao suscita duvida que o termo de prorroga9ao de prazo, como no

caso concreto, nao pode ser interpretado como novo instrumento de contrato, mas decorrente

deste, ate porque nao implica em modifica9ao do ajuste originalmente pactuado. Nesse sentido,

Mar9al Justen Filho advoga que:

"a hipotese de prorrogagao nao se confunde com a de modificagao contratual. A

prorrogagao consiste em renovar uma certa contratagao, para que tenha vigencia

por periodo posterior aquele originalmente previsto. Em termos juridicos, a

prorrogagdo ndo e uma modificagao contratual. E o mesmo contrato reiniciando sua

vigencia e vigorando por outro prazo. Ja a modificagao se caracteriza quando o

conteudo das obrigagoes daspartes e alterado."

Assim, pela natureza da aven9a (execu9ao continuada), percebe-se plenamente

que nao ha obice legal a consecu9ao do pleito formulado, a qual se amolda em decisao

proferida pelo Tribunal de Contas dos Municlpios da Bahia, senao vejamos:

servigos continuados sdo aqueles, pela sua natureza de indispensabilidade e

de essencialidadepara a manutengao dos servigospublicos, exercidos durante todo

o tempo da contratagdo, ou entdo aqueles exercidos sem predeterminagao dos

momentos, porim postos a disposigdo do contratante a todo tempo em regime de

prontiddo ou sobreaviso, e que correspondem sempre a necessidades permanentes,

e nesse sentido estaveis, da Administragdo. Em geral questiona-se quern o prestara,

mas ndo se serao ou ndo prestados, pois que isso e inquestionavel" (Processo

30.201/09. Relator Conselheiro Fernando Vita. j. 04/05/2011 apud internet:

www.tcm.ba.gov.br - originalnao destacado).
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Pensar de forma diferente seria ir de encontro ao interesse publico, tendo em

vista que servi90s essenciais poderiam softer solu9ao de continuidade, com prejuizos

irreparaveis, como consequencia de eventual nao prosseguimento em sua execu9ao.

Noutra mao, no que diz respeito ao questionamento da Controladoria sobre a

subcontrata9ao presente no contrato em comento, observou-se, tanto no ajuste firmado entre as

partes quanto no instrumento convocatorio, a possibilidade previa da contratada fomecer

equipamentos de sua posse, ou seja, a sua subcontrata9ao atraves de, por exemplo, um

contrato de loca9ao, como e o caso em comento.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas da Uniao proferiu o Acordao n° 1014/2005 -

Plenario, do Rel. Ministro Benjamin Zymler, disciplinando “que podera subcontratar se for
em parte e desde que tal possibilidade houvesse sido prevista no ato convocatorio e no

contrato

Assim, havendo interesse publico na renova9ao do contrato administrativo, bem

como a previsao expressa editalicia da subcontrata9ao, nao vislumbro impedimento na

legisla9ao de regencia, admitindo-se a renova9ao do contrato, sem incidencia de qualquer

reajuste.

III.CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados nos autos, e diante

da Conformidade Processual emitida pela Controladoria Geral do Municipio, opino pela

POSSIBILIDADE da renova9ao por mais 12 (doze) meses do contrato n° 150/2019, com

fulcro no art. 57, inc. II, da Lei Federal n° 8.666/99. sem qualquer reajuste, DESDE QUE

ATENDIDA A SEGUINTE CONDICIONANTE:

A) AUTORIZAQAO EXPRESSA DA EXMA. PREFEITA.

Lauro de Freitas, 06 de-ÿgosto d<
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cutivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 076/2017

Pelo presente instrumento, fica renovado 0 contrato abaixo especiflcado, de acordo com as seguintes clausulas e

declarators:

CONTRATO ADITADO n°. 076/2017: O presente instrumento tem por objeto a contratato de empresa especializada na

prestato de servifos de locate de veiculos do tipo pesado, com no maximo 05 (cinco) anos de uso, a fim de atender as

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVigOS PUBLICOS - SF.SP. conformc os modelos e as

espccificavoes constantes da planilha descritiva e no Termo de Referenda, neste edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Administrate.

L1CITACAO: Pregao Presencial n° 015/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08257/2020

DOTACAOORCAMENTARIA: 0800.2163.33903900.00

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

Praÿa Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA. CEP: 42.700-000. inscrito no CNP.I: 13.927.819/0001-40.
representado pela sua Prefeita. Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
07.185.582/0001-77 estabelecida a Rua Sao Pedro. S/N, Parque Petropolis. bairro Dias D'Avila/BA, CEP: 42.850-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Renovate do contrato por mais 12 (doze) meses. com inlcio
em 07/08/2020 e termo final previsto para 07/08/2021. mantido o valor mensal de R$ 25.883,33 (vinte e cinco mil oitocentos
e oitenta e tres reais e trinta e tres centavos) mensais, totalizando o montante de R$ 310.599.96 (trezentos e dez mil
quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme dotaÿao orÿamentaria supra e em atendimento a

solieitato da Secretaria Municipal de Serviÿos Publicos.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do contrato ora

aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAgAO PERTINENTE: F.ste aditivo ao contrato e regido pela lei n°. 8.666/93, com

redagao da lei n°. 8.883/94 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes.

Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na present das testemunhas abaixo, elegendo o

foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questHo dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 07 de Agosto de 2020.

UNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-LOCATARIO
Sra. Moema Mabel Passos Gramacho -Prefeita

SECRETAÿI<1MUNICTPAI/DE SERVICOS PUBLICOS
Lindaura Francisco dos Santos - Secretaria

MONTES CLAROS'TRANSPORTES
E SERVICOS LTDA -LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1.
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EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017

Contratada: MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVICES LTDA
07.185.582/0001-77.

ME. CNPJ:
Processo

Administrativo: 08257/2020. Licitagao: Pregao Presencial - N° 015/2017. Objeto do Contrato:
Contrataÿao de empresa especializada na presta<;ao de services de locate de velculos do tipo pesado,
com no maximo 05 (cinco) anos de uso, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Servipos Publicos, conforme os modelos e as especificaÿoes consulates da planilha descritiva e no

Termo de Referenda, cm edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administrate. Objeto do
Aditamento: Renovaÿao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 07/08/2020 e termo final
previsto para 07/08/2021, mantidas as demais condifSes e prefos contratados, conforme dotafao
orfamentaria e em atendimento a solicitaÿao da Secretaria Municipal de Servifos Publicos. Dotagao
Orÿamentaria: 0800.2163.33903900.00 Data de Assinatura: 07 de agosto de 2020. Moema Isabel
Passos Gramacho.

Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
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