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.afeCONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo:10029/2020
Interessado(a):SEMED
Assunto: Renova«;ao de prazo do contrato 107/2020 cujo objeto e aquisiÿao para distribuiÿao de
kits dealimentos para alunosdo MunicipiodeLaurode Freitas/BA.

A SEMED/CONTRATOS

DESPACHO

Ap6scompulsaras pe<;as quecompoem osautos,verificamos asseguintes inconsistencies:

Considerando que o Decreto n° 4.592 datado de 16 de mar<jo de 2020 que estabelece a

suspensao das aulas, dentre outras medidas pelo prazo 15 dias corridos podendo ser

prorrogado por iguais periodos, solicitamos que seja apresentado Ato normativo

atualizado ate a presente data;

Ausencia de assinatura nos documentosdefls.24a38-Logistica de entrega do kit;

Ausencia de planilha inicialmente contratada,com a descri<;ao dos produtos,quantidades,

valores unitiriosetotais solicitados;

Ausencia de comprovaÿao de soIicita<;ao das cota<;6es das empresas OLIVEIRA SILVA

COMERCIO DE FRIOS EIRELI (apresentada em cdpia simples - fls. 44/46) e MWJC

COMERCIO ESERVIÿO DO NORDESTE LTDA-ME;

Consta no mapa de cota<;ao fls. 53/54, valores unitarios e totais da empresa MWJC

divergentesdoapresentado na cota<;aoda mesma(fls.48/50),eainda naoconstanosautos

cota<;oes das empresas UR COMERCIO e LEMOS PASSOS,porÿm os valores das referidas

empresasestao no mapa de cota<;ao.Solicitamos esclarecimentos;

Da Declara<;ao de Adequa<;ao Or<;amentaria:

e.1)Na identificaqaoda despesa,oprazoinformadodivergeda referida solicita<;ao,umavez

que,o pedido derenova<;ao6de3 meses;

a)

b)

c)

d)

e)

0

DASFONTESDE RECURSO00e15(FNDE):

Saneadasasquestoessupramencionadase,considerandoque partedo custeio da despesa

ora renovada e realizada atravÿsderecursodoFNDE(fonte15),a qual resta a obriga<;ao da

destina<jao de 30% (trinta por cento) no minimo recursos para aquisiÿao de alimentos

oriundosda Agricultura Familiar,importanteapontar asseguintes questoes:

1, At6o mesde agosto de 2020,o Municipio recebeu,a titulo derecursos para merenda

escolar, o montante de R$ 2.173.949,40 (dois milhoes cento e setenta e tres mil

novecentose quarenta e novereais e quarenta centavos),destetotal um montantede

R$652.184,82(seiscentosecinquenta edois mil cento eoitenta equatroreais eoitenta
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CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO

e dois centavos) encontram-se reservados para o fiel cumprimento da obrigaÿao

supramencionada tendo sido utilizados efetivamente recursos da ordem de R$

1.521.764,58(um milhao quinhentos e vinte e um mil setecentos e sessenta e quatro

reais ecinquenta e oito centavos);

2. A previsao de recebimento das ultimas 3 (tres) cotas de recursos do FNDE para

merenda escolarsinalizam oingresso nos mesesdesetembro,outubro e novembrode

recursosda ordem deR$931.692,60(novecentosetrinta eum mil seiscentosenoventa

e doiscentavos esessenta centavos),sendoque,destes,o montantede R$279.507,78

(duzentos e setenta e nove mil quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos)

obrigatoriamente deveraosejuntara reservafinanceira para aquisi<;aodealimentos da

Agricultura Familiar.

3. Isto posto,seraosomadosaos R$633,83(seiscentosetrinta etres reais eoitenta etres

centavos) de saldo referente aos recursos recebidos nas sete primeiras parcelas,

recursos da ordem de R$652.184,82(seiscentos e cinquenta e dois mil centoe oitenta

e quatro reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um total de R$ 652.818,65

(seiscentos e cinquenta e dois mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco

centavos),disponiveis nesta “fonte” para a aquisi<;ao que ora se pretende;

4. Assim a Programa<;ao Financeira pare cobertura da despesa ora renovada,atentando

aos regramentos legais, notadamente ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

deverÿ ter Declaraqao expressa do 6rgao de Planejamento e Execu<;ao Or<;amentaria

dasua existencia ou previsao nafonte00 para o exercfcio de 2020;

Ap6sajustes,retornem osautos para conclusao da analise.
Mail areiic Lucmda SiT,-a

fWedimentos
nffoladona GeraI•PMLF
Matricula 66586

Coorder
Cc

Irla MatheusdosSantos
Assessor especial

Ciente. / \
Proceda-se osolicitado.
LaupdlJÿFreiras/BA,27deagosto de2020

Apuo Vinagfe Nascimento
Co\trolapk5ÿGeral do Municipio
Prefeifura Municipal de Lauro de Freitas/BA
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mm PREfEiTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAQAO
LAURODE
FREITASo

INFORMAQAO AO PROCESSO

Em atengao ao DESPACHO da Controladoria Geral do Municipio/CGM,datado de 27 de agosto do ano corrente,

informamos que:

Anexo aos autos, DECRETO N° 4.667, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, em que Prorroga os prazos

definidos nos decretos que estabeleceram medidas de enfrentamento ao COVID-19, na forma que indica e da

outras providencias.

a)

b) FIs,24a 38-Logistica de entrega dos kist, devidamente assinadas.

c) Planilha inicialmente contratada, com devidas descrigoes dos produtos, quantidades, valores unitarios

e totais solicitados, anexo aos autos do processo,fls,08e09.

Anexo aos autos, solicitagao de cotagao efetuada por E-mail a Empresa: OLIVEIRA SILVA

COM£RCIO DE FRIOS EIRELI.

d)

01. Anexo, solicitagao de cotagao efetuada por Oflcio n° 031/2020 a Empresa: MWJC Comercio e

Servigo do Nordeste Ltda-Me.

e) Mapa de cotag§o fls, 53 e 54,e parte inicial do Processo Administrative n° 06251/2020, Dispensa de

Licitagao n°016/2020,o qual e a comprovagaodo vencedordocertame.

Esta Secretaria vem encontrando dificuldade para obter novas cotagoescom a quantidade pretendida decorrente

da renovagao contratual, de empresas prestadoras do servigo em foco e da proximidade da data de vencimento

do contrato administrative n°107/2020.

Considerando a diversificagao das fontes deve ocorrer conforme se mostrar necessario para obtengSo de urn
valor adequado para balizara contratagao e mostraro maisadequado para uma pesquisa confiavel de pregos.

Considerando Administragao Publica, ao contratar, seja por meio de licitagao ou pela contratagao direta, deve

realizar a pesquisa de mercado para verificar o custo do objeto pretendido. O fundamento legal desta exigencia

encontra-se no inc. II, do §2°, do art. 40e do inc. IV, do art. 43,ambos da Lei 8.666/93,e art. 3°, inc. Ill, da Lei

10.520/02.

Considerando que a intengao desta Secretaria,foi a de promovero estabelecimento de urn prego referencial, a

fim de que aquelas pudessem verificar a compatibilidade entre os valores orgados e aqueles efetivamente

apresentados pelos licitantes, por ocasiao da apresentagao de suas respectivas propostas. Verifica-se, assim,

que em todo e qualquer certame licitatorio realizado pelo Poder Publico, independentemente de seu objeto

constituir-se em fomecimento de bens ou prestagao de servigos; deveca serjuntado ao processo administrative

correspondente,o orgamento estimado da contratagao pretendida. V
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAQAO
LAURODE
FREITASO

Considerando no que diz respeito ao niimero minimo de orgamentos que devem ser buscados pela

Administragao, a legislagao nada previu. No entanto, os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao (TCU), se

pronunciaram (Acordao 980/95 - Plenario) no sentido de que deverao ser juntados ao processo licitatorio, no

minimo tres orgamentos,veja-se:

0Tribunal Pleno,diante das razoes expostas pelo Relator, DECIDE:(...)8.2.

determinaras Industrias ... que:(...) 8.2.4. proceda, nas licitagoes, dispensas

ou inexigibilldades, & consulta de pregos correntes no mercado, ou fixados

por orgao oficial competente ou,ainda, constantes do sistema de registro de

pregos,em cumprimento ao disposto no art.43, inciso IV, da Lei n°8.666/93,

consubstanciando-a em, pelo menos, TR£S ORQAMENTOS DE

FORNECEDORES DISTINTOS, os quais devem ser anexados ao

procedimento em questao.

Porem, recomenda-se, para maior efetividade e eficiencia administrativa, que a referida pesquisa seja a mais

ampla possivel, tanto quanto permita a amplitude e as peculiaridades do mercado no qual esteja inserido o

objeto licitado.

Portando,quanto maior for o niimero de fontes/elementos consultados e mais ampla for a pesquisa de mercado

realizada pela Administragao, utilizando-se de varias formas e disponiveis consultas de pregos, mais segura e

acertada sera a estimativa de pregos balizadora do certame.

Nesse caso,e imprescindivel que a Administragaose utilize de outras fontes de pesquisa possiveis.

f) Anexo aos autos, Declaragaode Adequagao Orgamentaria com devida alteragao.

Pelas informagoes aqui apontadas,e possivel concluir que o valor unitario dos KITS dispostos na cotagSo,fls40

a 42,esta abaixo do valor praticado no mercado,raz3o pela qual se propoeo retomo dos autos a Controladoria

Geral do Municipio/CGM, para prosseguimento do feito.

Laura de Freitas,28de agosto de 2020.

Antonia L. M.Pereira
Gestora'ffe Contratos
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PREFEITURAMUNICIPAL
DE LAURODE FREITAS§ saasasa,

DECRETO N°4.667,DE 18DE AGOSTODE2020.

Prorroga os prazos definidos nos decretos que estabeleceram

medidas de enfrentamento ao COVID- 19,na forma que indica e

da outras providencias.

A PREFE11A MUNICIPALDE LAURO DE FREITAS,Estado da Bahia,no uso das

atribuiÿoes que lhe sao conferidas pelo inciso Art.68 da Lei Organica do Municipio de Lauro de

Freitas e,

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Publica reconhecido Pela Assembleia

Lcgislativa do Estado da Bahia,atraves do Decreto Legislativo n°2041,de 23 de marÿo de 2020,

por conta da pandemia da COVID-19em todo o Territorio do Estado da Bahia.

CONSIDERANDO a ediÿao dos Decretos Municipal n°. 4.594/2020 e 4.597/2020, que

decretaram Situa9ao de Emergencia e Estado de Calamidade Publica, em todo o territorio do

Municipio, respectivamente, este ultimo ja RECONHECIDO. Pela Assembleia Legislativa do

Estado da Bahia e pelo Ministerio de Desenvolvimento Regional;

CONSIDERANDO,que inobstante, todas as medidas adotadas desde o inicio dos efeitos

da pandemia no Estado da Bahia, os numeros de Infectados e de obitos segue numa crescente

mesmo que moderada,no municipio, na Regiao Metropolitana da Capital e no proprio Estado da

Bahia,

CONSIDERANDO, ainda que o Estado da Bahia, atraves do Decreto n° 19.912/2020,

prorrogou ate o dia 30de agosto de2020 as medidas implementadas pelo Decreto n° 19.586/2020.

CONSIDERANDO, por fim que as condigdes ensejadoras do estabelecimento das

medidas de prevenÿao e combate ao COVID 19 nao deram mostras de uma situa?ao capaz de

permitir o retomo a normalidade plena de diversos setores, estando o Municipio no desenrolar da

Fase 2,da reabertura economica.

DECRETA:

Art. 1°- As medidas estabelecidas nos Decretos n°4.590,de 13 de mar90 de 2020,4.592,

de 16 de mar90 de 2020,4593,de 17 de mar90 de 2020,4.595 de 20 de mar9o de 2020,4.596 de

24 de mar90 de 2020,4.598 de 27 de mar9o de 2020,4.599 de 30 de mar90 de 2020,4.601 de 03

de abril de 2020,4.606 de 06 de abril de 2020,4.607 de 06 de abril de 2020,4.609 de 07 de abril



1dsfe PREFEITURAMUNICIPAL
DE LAURODE FREITAS

de 2020,4.610 de 13 de abril de 2020,4.61 1 de 14 de abril de 2020,4.616 de 30 de abril de 2020

e 4618 de05 de maio de 2020,bem como suas alteraÿoes posteriores, incluidas as normativas dos

Decretos Municipals n°4.652,de 24dejulho de2020,4.653,de24dejulho de 2020,4.654,de27

de julho de 2020, 4.659 de 1 1 de agosto de 2020 e 4.665 de 14 de agosto de 2020, ficam

ratificadas e prorrogadas,juntamente com suas alteragoes posteriores ate o dia 31 de agosto de

2020.

Art. 2°.O prazo definido no presente decreto podera ser prorrogado, por iguais periodos,

ou revogado,em ato normativo do Poder Executivo,enquanto durar a Situaijao de Emergencia de

Saude de importancia Intemacional,gerada pela Transmissao Pandemica do Covid- 19.

Art.3°.Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao.

Art.4°. Revogam-se as disposi<?oes em contrario.

Lauro de Freitas, 18 de agosto de 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se.

Andre Marter Primo
Secretario Municipal de Govemo

(P/ /



Gmail - Cotagao CORRETA kit alimentos28/08/2020

Is''! Gmail SEMED FINANCEIRO <financeirosemedlf@gmail.com>

Cotagao CORRETA kit alimentos
3 mensagens

22de maio de2020 16:07Licitagao - Samar <licitacao@samaralimentos.com>
Para:SEMED FINANCEIRO <financeirosemedlf@gmail.com>

BOA TARDE

PREZADOS

SEGUE NO ANEXO A COTAQAO CORRETA QUE FOI SOUCITADA,

GRATO

Christian Ortiz

£OLIVEIRA SILVA COMERCIODEFRIOSLTDA

Samar distribuidora de Alimentos setorde lidtagoes

(073)3530-1708Rama123

fq cotagao Kits de Alimentostodos os lotes.pdfa 1276K

25 de agosto de2020 11:14SEMED FINANCEIRO <financeirosemedlf@gmail.com>
Para: Licitagao - Samar <licitacao@samaralimentos.com>

Bom dial

Conforme contato telefonico solicito a cotagao atualizada.

•aguardo

Atenciosamente,

Departamento Financeiro
Secretaria Municipal de Educagao - SEMED
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Tel.(71)3288-8726

[Texto das mensagens anteriores oculto]

25de agosto de 2020 11:41Licitagao - Samar <licitacao@samaralimentos.com>
Para:SEMED FINANCEIRO <financeirosemedlf@gmail.com>

Bom dia

Prezada

IConferindo a cotagao me deparei que a tern mais de90 dias,e pela mudanga nos pregos no custo de alguns
itens, principalmente no ultimo mes,conseguiria enviar uma nova cotagao com os pregos atualizados do mercado.
Caso ainda deseje que envie, por favor me confirma

n.



Gmail - Cotagao CORRETA kit alimentos28/08/2020

Christian Ortiz Falla

[Texto das mensagens anteriores ocultol

I
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PREFEITURA MUNICIPALDE
LAURO DEFREITAS

Wonci*.nN"o$rucm,, i

OFICIO N°031/2020

Lauro de Freitas/BA,24 de agosto de 2020.

A
Empresa: MWJC Comercio e Servigo do Nordeste Ltda-Me.
END.: Av. Luiz Tarquinio Pontes, n° 1754,Work Shopping,Sala 212,Pitangueiras - Lauro

£ e-mail:

Assunto:Pesquisa de Prego.

Em atendimento ao § 1 do art. 15 da lei 8.666/93, solicitamos o
fornecimento dos pregos praticados dos Drodutos Basicos para Kit de Alimentos, conforme
especificado anexo.

Nos pregos propostos deverao estar inclusos todos os custos necessaries
ao fornecimento dos bens pretendidos, inclusive, os tributos, transporte necessarios ao
cumprimento do objeto de futura licitagao.

J
Atenciosamente, __

Secretaria de Municipal deEducagao
Vania M.Galvao de Carvalho

Recebido 24 de Agosto de 2020
/EMI1XNTE NOME:

MARC'dIPORTELA
l

CAKIMBO E ASSIN ATl RA DO

®jfM?378/0001-38l
MVWC Cometx? dc Nordeste Ltda•ME

Av l ui2 li3i«?uinio Pon***.
N‘ 1 S'oupioa. Sa*a i12

. - CfcP- *2W ASO
I |AUBOOf THClTASmA



PREFEITURAMUNICIPALDE
LAURO DE FREITAS

r;

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE
DOPEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 10029 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagao 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 exercicio 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 04de maio de 2000(LRF),especialmente quanto as normas dos artigos 16

e 17.

• Identificagao da Despesa: Renovagao de Prazo de Contrato Administrative no. 107 de

2020, para Aquisigao e Distribuigao de kits de alimentos, para alunos da rede publica de

ensino no municipio de Lauro de Freitas. Prazo 90 dias. Valor total da despesa R$

5.082.000,00(cinco milhoes, oitenta e dois mil reais).•Dotagao Orgamentaria: 1.001.2.604 -
El. Despesa:33.90.30-Fonte de Recurso:00e 15(FNDE)

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal,em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendoo protocolado seguir oseu tramite administrative.

Lauro de Freitas,25 de Agosto de 2020

Ordenador de Oespasaa C(jstr0 Veigd
Carimbo e assinatura v

CoofCJenador Geral
Mai. 81*0*PMLF/SEMED Ciente,

Celene DinizRocha c

Cadastro n°.46.435

Coordenadora de Execu?ao Orgamentaria-SEFAZ



mMmPREFEITURA MUNICIPALDE
LAURO DE FRErTAS

FOLHA DE INFORMAÿAO DE PROCESSO 10029/2020 FOLHA NePROCESSO N?

ACGM,

Retome os autos a Controladoria Geral do Municfpio/CGM, para nova anaiise.

Lauro de Freitas,28 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

IO
_w/\
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATORIO N°313/2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC.ADM.N°ASSUNTO

10029/2020Aditivode prazodo
Contrato n°107/2020

SEMED

Lei8666/93eoutrosFundamental
SoiicitaqSo de renova<;ao contratual por mais 03
(tr§s)mesesdocontrato n°107/2020.

Objeto:

ITENSDE VERIFICA<;AO
Cuida-se da solicita<;ao de renova<;ao contratual por mais03(tres)meses do contrato n°

107/2020 cujo objeto6 aquisi<;ao e distribuiqao de84.000 mil kits de alimentos, para os alunos da

rede publica de Ensino do Munidpio de Lauro de Freitas/BA.

Acostadososdocumentosinstrutdrios,merecem destaque osa seguir discriminados:

DOCUMENTOSANEXOSAOSAUTOS

1. Manifestaÿ3odeinteresse,(fls.02/03);
2. SDC(fls.04);
3. Justificative(fls.05/06);
4. Controledesaldo(fls.07);
5. Planilha demediÿaodosserviÿos(fls.08/09);
6. Legislaÿo(fls.10/23);
7. Logistica deentregadokit alimentaqSo(fls.24/38);
8. Cota<;Sescomcart5oCNPJ(fls.39/52);
9. Mapadecotaÿao da dispensa(fls.53/54);
10. Termodedispensacom extratodepublicaÿo(fls.55/57);
11. Contratocom publicac5o(fls.58/63);
12. Contrato social(fls.64/70);
13. Alvara deFundonamento(fls.71/72);
14. Cartao CCA(fls.73/74);
15. Certidoesderegularidadefiscal e trabalhista(fls.75/85);
16. DeclaraÿIodefiscal docontratocom Portaria denomea<;ao(fls.86/87);
17. Memorandon°170/2020solicitaclo dota<;ao orcjamentaria(fls.88);
18. PortariasSEMED(fls.89/90);
19. Folha deinformaÿacSEMED(fls.91);
20. Declara<;aode AdequateOnjamentiria(fls.92/93);
21. Folha deinformacSoSEMED(fls.94);
22. DespachoCCM(fls.95/96);
23. Folha deinformacaoSEMED(fls.97/98);
24. Decreto4.667/2020(fls.99/100);
25. ComprovaÿSode solicitaÿSo decotaÿao(fls.101/103);
26.Dedaraÿaode Adequaÿao Orÿamentaria(fls.104);
27. Folhadeinformaÿao,(fls.105);

DA ANALISE

7Retornam osautosapds diligencias.

R.Silvandir F.Chaves,108QK.Lt 3,4-Loteamento Jardim Aeroporto, Edif.Torres Business3°
Sala 328-Lauro de Freitas Ba.CEP.42700-000
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cumpre destacar que a este setor incube a anÿlise dos aspectos estritamenteformats

do pedido, atinentes £ instru<;ao processual, e possui carter meramente opinativo e nao

vinculante.

Conforme resposta e documentos de fl. 97 a 103, verifica-se o atendimento aos

apontamentos elencados at£ a letra F do despacho emitido poreste setor decontrole(fls.95/96).

Quanto ao questionamento das Fontes de Recurso 00 e 15(FNDE)indicadas, a SEFAZ

apresentou nova Declara<;ao de Adequa<;ao Or<;amentaria asfls.104,porÿm nao atendeu a ao item

4dodespacho desta CGM.

Tal item solicitou Declara<;ao Expressa do Qrgao de Planejamento e Execu<;ao

Or<;amentaria dasua exist£ncia ou previsao nafonte00paraoexercicio de2020,aqual,para maior

celeridade processual,condicionamosa juntada para prosseguimentodofeito.Eainda,queo prazo

solicitado pela Unidade Requisitante de3(tres)meses,seja devidamente atestado pela SEFAZ.

Por conseguinte,sobre os aspectosformais da solicitaqao, verifica-se a possibilidade de

prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios a

formaliza<;ao do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, atestando

assim o processo devidamenteautuado,enumeradoefundamentado.

I

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal do
pedido autuado sob o n° 10029/2020, conclui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO,
condicionado aoseguinte:

a) Declaratjao Expressa do Orgao de Planejamento e Execuqao Ori;amentSria da sua
existencia ou previsao na fonte 00 para o exercicio de 2020. E ainda, que o prazo
solicitado pela Unidade Requisitante de 3(tres)meses,seja devidamente atestado
pela SEFAZ;

Logo,encaminhem-se os autos e todas suas peqas para a SEFAZ e s6 apds cumprida a

condicionante,remeta-se os autos a Procuradoria Geral do Municipio para a competente analise

juridica do pedido.

Em 31 deagpsto de2020 Cocircii’imv.irr' c/niTaldc fiorroesePfoceciwentos
Comr/liidonabyral -PMLF\

l FitI
Irla MatheusdosSantos
Assessora Especial

Ciente. \
Proceda-seolsollcitado.
Lauro deFreiias/BA,31 deagosto de 2020.

Apio Virragre Naÿcfmento
Controlaoorÿeral do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

R.Silvandir F.Chaves,108QK.Lt3,4-Loteamento Jardim Aeroporto, Edif.Torres Business3°Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba.CEP.42700-000

2



Mgjf ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO Dd®*EITAS
Despesa Orgamentaria + Reserva - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2020

Empenhado ReservadoCredit©
Adicional

Dotagflo
Atualizada

Saldo
Dotagdo

Saldo
DisponivelDotaoao Initial Bloqueio

No MAs No MasAcumulado Acumulado

D

- SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAQAO

1001 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO

2604-FUNCIONAMENTO DA REDEDEEDUCAQAO BASICA - ENSINO
FUNDAMENTAL

9.517.000,00

9.517.000,00

0,00 9.517.000,00 0,00 4.435.000,00 0,001.480.953,00 5.082.000,00

5.082.000.00

0,00 5.082.000,00

5.082.000,000.00 0,009.517.000,00 1.480.953,00 4.435.000,00 0,00 0,00

0,00 9.517.000,00 0,00 9.517.000,00 1.480.953.00 4.435.000,00 5.082.000,00 0,00 0,00 5.082.000,00

339030000100000-Material de Consumo 0.00 9517000,00 0,00 9517000,00 1 480.953,00 4435000,00 5082000,00 0,00 0,00 5082.000.00

Total Geral: 0,00 9.517.000,00 0,00 9.517.000,00 1.480.953,00 4.435.000,00 5.082.000,00 0,00 5.082.000,00

A-

1

o
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a PREFEITURA MUNICIPAL DELAURODEFREITAS
ESTADODA BAHIA CNPJ N°13.927.819/0001-40

FOLHA DEINFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N°10029 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ

Coordenagao de Execugao OrQamentaria

PARA:PROCURADORIA JURIDICA_
’ r ij TJTT . - : : - .11 Hi

Encaminhamos a Declara?§o e Demonstrative do saldo orÿamentario disponivel,

conforme solicitado na pagina no 106.

Lauro de Freitas,01 de setembro de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No.46.435

1
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PREFEITURA MUNICIPALDE
LAURO DE FREITAS

FOLHA DEINFORMACAO DE PROCESSO 10029/2020 FOLHA N5PROCESSO N9

A PGM,

Segue processo para parecerda Procuradoria Geral do Munictpio/PGM.

Lauro de Freitas,01desetembro de 2020.

Atgnciosamente,

m
X



CMro
Procuradoria Geral do Munidpio

LAURODE
FREITAS

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO:06251/2020

ORGAO REQUERENTE:SEMED

ASSUNTO:RENOVAgAO CONTRATAgAO EMERGENCIAL

EMENTA: RENOVAgAO DE CONTRATO -
DISPENSA DE LICITAgAO - ART. 24, IV,
LEI 8666/93 - DISTRIBUigAO MERENDA
ESCOLAR-COVID19.

I - RELATORIO.

Trata-se de solicitag3o de renovagao de contratagao em carater

emergencial aquisigao e distribuigao nas unidades escolares de merenda escolar in

natura, para alunos da rede publica municipal, no periodo de suspensao das aulas

em raz3o da pandemia do COVID-19.

A presente dispensa de licitagao, se d£ em razao da necessidade em

atender uma demanda existente de uma rede que atende cerca de 28 mil criangas

que por vezes as unicas refeigoes feitas durante o dia sao realizadas nas unidades

escolares.

Fato publico e notorio que o Municlpio de Lauro de Freitas - BA, por

quest§o geografica localizada na proximidade do aeroporto e regiao metropolitana

de Salvador declarou estado de calamidade com a suspensao das aulas objetivando

cumprir as determinagoes da QMS no protocolo de quarentena.

Registra-se que em razao da continuidade do Estado de Calamidade a

nivel mundial em razao da pandemia, acrescendo-se a volatividade dos pregos das

mercadorias, entende a Secretaria Municipal de Educagao juntamente com a

Gestora Municipal realizar a contratagao pelo prazo de 90 (noventa) dias, com

fornecimento mensal.



©ggr

Procuradoria Geral do Municfpio
LAURODE
FREITAS

do siteIndusive

https://www.bahianoticias.com.br/notida/246200-preco-da-cesta-basica-aumenta-

noticiaem

em-15-capitais-salvador-teve-aumento-de-13-em-2020.html, registra-se

aumentos nos alimentos que fazem parte da cesta basica em media de 13%, em

razao da pandemia.

um

Os autos foram recheados de justificativa, termo de referenda, cotagoes

de empresas, documentos da empresa, certidoes de regularidade fiscal, despachos

e relatdrio de conformidade processual da CGM.

Este eo relatdrio, passamos a analise juridica sobre o pleito.

II - ANALISEJURIDICA.

Inicialmente convem ressaltar que a contratagdo de outra empresa,

poderia prejudicar a continuidade dos servigos que vem sendo prestados a

populagao, nos termos das declaragoes anexadas aos autos pelos gestores dos

contrato.

Algumas observagoes com relagao a conformidade de documentos

acostados pela empresa contratada deveriam ter sido certificados no momento da

contratagao inicial, nao podendo a populagdo ser penalizada com a interrupgao dos

servigos em um momento tao importante em razao da pandemia do COVID-19.

Em regra, a duragao dos contratos dessa natureza (servigos continuos)

nao pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposigao da Lei n°

8.666/1993. No caso em tela, a prorrogagao pretendida nao acarreta a extrapolagao

desse limite, contudo a justificativa para a prorrogagao encontra-se plausivel na

fundamentagao de outros dispositivos legais.

Pittina y Hi»0
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Da leitura e interpretag3o dos dispositivos acima transcritos, conjugados

com as disposigoes da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudencia do TCU sobre o

assunto1, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas a

regularidade da prorrogagao do prazo contratual, a saber: 1)exist£ncia de previsao

contratual admitindo a possibilidade de prorrogagao; 2) interesse da Administragao

na continuidade dos servigos; 3)interesse expresso da contratada na prorrogagao;

4) limite total de vigencia de 60 meses; 5) prestagao regular dos servigos ate o

momento;6)obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao;

7) redugao ou eliminag£o dos custos ja pagos no primeiro ano; 8) respeito aos

limites de pregos estabelecidos no Orgamento e Gestao; e9)aprovagao formal pela

autoridade competente; 10) Manutengao da condigoes iniciais de habilitagao pela

contratada.

Na modalidade de dispensa de licitagao, a realizagao do procedimento

licitatorio se mostra objetivamente contraria ao interesse publico, j£ que, conforme

Margal Justen Filho[1], "a lei dispensa a licitagao para evitar o sacrificio dos

interesses coletivos e supraindividuais". Assim, faz-se pertinente esclarecer a

sistematica da dispensa de licitagao e a sua importancia em meio a crise que

estamos vivenciando.

A licitagao dispensavel tern previsao no artigo 24 da Lei Federal n°

8.666/1993,o qual indica as hipoteses em que a licitagao seria juridicamente viavel,

embora a lei dispense o administrador de realiza-la. Em decorrencia do estado de

calamidade publica em que estamos inseridos, o inciso IV da lei dispoe ser

dispensavel o procedimento "nos casos de emergencia ou de calamidade publica,

quando caracterizada urgencia de atendimento de situagao que possa ocasionar

prejuizo ou comprometera seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e

outros bens, publicos ou particulares, e somente para os bens necesscirios ao

atendimento da situagao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e

servigos que oossam ser concluidas no prazo maximo de 180(cento e oitenta) dias

1 Licitagdese contratos:oricntavOes ejurisprudencia do TCU / Tribunal de Contas da UniSo.-4.cd.rev., atual. e ampl.-
Brasilia:TCU,Secretaria-Gerai da Presidfincia :Senado Federal. Seeretaria Especial de Eddorado e Publicagfles.2010.

Paoinji 0
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consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade,

vedada a prorrogagao dos respectivos contratos".

Nesse cenario, e objetivando conferir mais seguranga juridica a

Administragao Publica, foi publicada a Lei Federal n° 13.979/2020, ja modificada

pela Medida Provisoria n° 926/2020, que estabelece as providencias para o

enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional

causada pela Covid-19.

Nesse sentido, a chamada "Lei do Coronavirus" trouxe no artigo 4°-B um

rol taxativo de requisitos que devem ser observados para que os procedimentos

licitatorios sejam dispensados, que sao: I — ocorrencia de situagSo de emergencia;

II — necessidade de pronto atendimento da situagao de emergencia; III — existencia

de risco a seguranga de pessoas, obras, prestagao de servigos, equipamentos e

outros bens, publicos ou particulares; e IV— limitagao da contratagao a parcela

necessaria ao atendimento da situagao de emergencia.

Com relag§o a necessidade de cotagao foi apresentado 3 cotagoes,

evidenciando que a renovagao seria o meio mais viavel financeiramenteem razao da

alta rotatividade de mudanga dos alimentos, contudo possuo entendimento diverso,

fundado no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, modificado a partir de 20134
demonstrando a desnecessidade de apresentagao de cotagoes para renovagoes

contratuais, vejamos diversosjulgamentos RECENTESDO TCU:

5.2. Demonstragao de vantajosidade economica da
prorrogagao contratual,sem a necessidade de pesquisa de
mercado, quando previstos requisitos contratuais de
reajuste salarial, de indices de pregos de insumos e de
limites de prego para contratagao.
Ainda na representagao que analisou aspectos relacionados aos
contratos de prestagao de servigos de natureza continua, o
Tribunal cuidou da questao da baixa eficiencia e efetividade das
pesquisas de mercado atualmente para subsidiarem as
prorrogagoes contratuais. O grupo de estudos multi-institucional
argumentou que os itens que compoem o custo dos servigos de
natureza continuada - remuneragao, encargos sociais, insumos
e LDI - variam, em grande medida, segundo parametros bem

Pnninn d r\p Q
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definidos, de forma que a realizagao de nova pesquisa de
mercado, no caso de eventual prorrogagao contratual, seria
medida custosa e burocratica, nao retratando, verdadeiramente,
o mercado, uma vez que ela tern normalmente levado a pregos
superiores aos obtidos na licitagao. Em seu voto, o relator,
diante das informacoes apresentadas, suqeriu que se
entendesse desnecessaria a realizacao de pesquisa junto ao
mercado e a outros orgaos/entidades da Administracao
Publica para a prorroqacao de contratos de natureza
continuada, desde que as seguintes condicoes contratuais
esteiam presentes. assequrando a vantaiosidade da
prorroqacao: a)previsao de que as repactuacoes de precos

envolvendo a folha de salarios serao efetuadas somente
com base em convencao.acordo coletivo de trabalho ou em
decorrencia de lei: b) previsao de que as repactuacoes de
precos envolvendo materials e insumos(exceto, para estes
ultimos, quanto a obriqacoes decorrentes de acordo ou
convencao coletiva de trabalho e de Lei), serao efetuadas
com base em indices setoriais oficiais. previamente

definidos no contrato.a eles correlacionados,ou.na falta de
indice setorial oficial especifico, por outro indice oficial que
quarde major correlacao com o seqmento economico em
que esteiam inseridos ou adotando. na ausencia de indice
setorial,o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

- IPCA/IBGE. Para o caso particular dos servicos
continuados de limpeza, conservacao, higienizacao e de
viqilancia,o relator adicionou ainda a aderencia de valores a
limites fixado em ato da SLTI/MP. Nos termos do voto do
relator, o Plenario manifestou sua anuencia. Acordao
1214/2013-Plenario. TC 006.156/2011-8, relator Ministro
Aroldo Cedraz,22.5.2013.

Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010,o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

“a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao principio constitucional da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condigao

indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

PnoinQ H**0
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varios municipios adotam como pratica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

orgaos municipals como meio deimprensaja e uma prdtica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passivel de

penalidade[...]”.

Ademais,ecomo professa Margal Justen Filho2,

“a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regulariza com nova publicagao".[...]

“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tern o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. Ese o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao,nem desfazo vinculo",(grifamos)

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se

preenchidos no presente procedimento,o pedido de renovacao de prazo de90

(noventa)dias constatando-se ainda que a utilizacao de dotacao orcamentaria

e proporcional ao ano de exercicio financeiro. reqistrado nos autos dotacao

orcamentaria suficiente para efetivacao da renovacao contratual.

2 op.cit 1 la ed., p.528.
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Com efeito, o art. 57 da Lei federal n° 8.666/1993, com a redapao dada

pela Lei federal n°9.648,de 27/05/1998,dispoe que:

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

adstrita a vigencia dos respectivos creditos orgamentarios,

exceto quanto aos relativos:

[...]

II- a prestagao de servigos a serem executados de forma

contlnua, 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 asessenta meses”.

Outrossim, nao suscita duvida academica ou pretoriana a conclusao de

que o termo de prorrogagao nao pode e nao deve ser interpretado como instrumento

de contrato, posto que decorrente deste. Tampouco que a prorrogagao de prazo

implique em modificapao substante do contrato originalmente pactuado. Com efeito,

o festejado publicista Margal Justen Filho3 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 termosjuridicos,

a prorrogagao nao e uma modificagao contratual £ o

mesmo contrato reiniciando sua vigencia e vigorando por outro

prazo. Ja a modificagao se caracteriza quando o conteudo

das obrigagoes daspartes e alterado "

Na hipotese de prorrogagao do prazo contratual nada se acresce ao

ajuste originariamente celebrado entre as partes, senao trata-se do mesmo contrato

3 in Comentariosa Lei de Licttatfdes e Contratos Administrativos. Sao Paulo: Dialetica,8“ed,p.523.
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que se protrai no tempo. Como nao representam qualquer acrescimo ao objeto

contratado, nao se enquadram no conceito de aditamentos. Destarte, entendemos

que descabe a obriqatoriedade de publicacao prevista no paraqrafo unico do art. 61

da Lei n° 8.666/1993 aos termos de prorroqacao de contratos. Todavia, para que

nao se alegue inobservancia de principio insculpido no caput do art. 37 da Carta

Magna,sugerimos que se publique no Diario Oficial da Prefeitura o extrato do

termo de prorroqacao de prazo.

Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas

do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em

27/08/2010,o Conselheiro Relator Campos Neto destaca:

“a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei

determina, em obediencia ao principio constitucional da

publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,

da Lei n. 8666/1993, o qual determina como condigao

indispensavel para a efic&cia do contrato a publicagao

resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que

vdrios municipios adotam como pratica comum a afixagao do

extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos

constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal

ao principio constitucional de publicidade deve ser

considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos

drgaos municipals como meio de imprensaja e uma pratica que

se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo

que essa falha pode ser relevada, nao sendo passive! de

penalidade

Ademais,ecomo professa Mar?al Justen Filho4,

4 op. Cifc, ll*ed..p. 528.
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“a ausSncia de publicagao do extrato do contrato nao e causa

de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A

publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na

ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se

regularizacom nova publicagao”.[...]

“A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de

vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da

assinatura. A Administragao tem o dever de promover a

publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em

prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos

contratuais iniciem seu curso imediatamente. Ese o fizer em

prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia

a contratagao,nem desfazo vinculo”,(grifamos)

Face ao exposto, entendo pela viabilidade juridica do aditivo contratual,

pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimento das condicionantes

necessarias a prorrogapao contratual.

Ill -CONCLUSAO

Ex positis, opino favoravelmente a renovapao do prazo contratual

inicialmente ajustado em mais 90(noventa)dias nos termos solicitados, mantendo-

se as mesmascondipoes etermos inicialmente pactuados.

Promovendo-se a elaborap§o do termo aditivo.

Salientando-se que tal parecer e meramente opinativo.

£ o parecer, s.m.j.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITAS-.BA,01 de iro

fR.'HHtfRIC UURA SILVA
RfGERALSUI )CURi
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Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATQ N°107/2020

Pelo presente instrumento, fica aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes c)&usulas e
dec]ara?8es:

CONTRATO ADITADO n°. 107/2020: Contrata?ao visa a aquisi?2o e distribuiÿSo de 84.000(oitenta e quatro
mil) kit's alimentos, por urn perlodo de atd 90(noventa dias)dias, para os alunos da rede publica de ensino do
Municlpio de Lauro deFreitas/BA,compreendendoosdiscentes dascreches,pre-escola,fundamental 1 e II e EJA.

L1CITACAO:Dispensa de LicitaÿSo n°016/2020,Art.4°,da Lei Federal n° 13979/2020.
PROCESSO ADMINISTRATE:10029/2020

DOTACAOORCAMENTARIA: 1001.2604.33903900 Fonte00e 15.

CONTRATANTE:MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS,pessoajurfdica de direito publico, com sede e
foro na Pra<;a Jo2o Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°.
13.927.819/0001-40 nesteato representado porsua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: BETOP COMERCIO E SERVICOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
00.978.238/0001-96. estabeiecida 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 soeiais.

CLAUSULA PRIMEIRA:OBJETODO AD1TAMENTQ:ProrrogaÿSo do prazo por mais90(noventa)dias,
com termo inicial em 01/09/2020 e termo final em01/12/2020. permanecendo o valor mensal de RS 1.694.000.00
(Um milhao, seiscentos e noventa e quatro mil reais), sendo valor global de R$ 5.082.000.00(Cinco milhSes,
oitenta e dois mil reais), mantidas as demais condi98es,conforme dota9ilo or9amentaria ejustificativa tecnica da
Secretaria Municipal de Educa9ao no processo supra.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratificam as demais clausulas constantes do
contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERT1NENTE: Este contrato i regido pela Lei n°. 8.666/93 e
demais normas de direito administrativo e civil pertinentes. Assim ajustados, firmam este aditamento em 04
(quatro)vias de igual teor, na presen9a das testemunhas abaixo.elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir
qualquer quest5o dele advinda.

Lauro de Freitas,01 de setembro de 2020.

6.%
MUNICIPIO DE LAUtyD DE FREITAS/BAj-CONTRATANTE

:l Passos uramacho-Prefeitaloemi

R0<R1A MUNICIPALDAEDUCAQAO
Vania M.Galv3om Canamo-Secretaria

fBETOPCOMERCIO ESERVICOS - CONTRATADA
TESTEMJUNHAS:

<ÿ*34 -??•-/

O
CPF:

Pacina rde 1



Diario Oficial doSexta-feira
4de Setembro de 2020
48-Ano VIII -N°1787

Lauro de Freitas MUNiCIPiO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATODEPRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO N°107/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: BETOP
COMERCIO ESERVICES LTDA,inscrita no CNPJ/MF sob o n". 00.978.238/0001-96. Processor
10029/2020. Modalidade: Dispensa de Licita9ao n° 016/2020, Art. 4°, da Lei Federal n°

13979/2020. Objeto do Contrato: Contrataÿao visa a aquisi?ao e distribuipao 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 Municfpio de Lauro de Freitas/BA, compreendendo os discentes das creches,
pre-escola, fundamental I e II e EJA. Objeto do Aditamento: Prorrogaÿao do prazo por mais 90

(noventa)dias,com termo inicial em 01/09/2020 e termo final em 01/12/2020, mantidas as demais
condiÿoes e pre9os contratados conforme dota9ao or9amentaria ejustificativa tecnica da Secretaria
Municipal de Educa9§o no processo supra.Dota9§o Or9amentaria: 1001.2604.33903900 Fonte00 e
15. Data de Assinatura:01 de Setembro de 2020.Moema Isabel Passos Gramacho.

Contratante:

CERTIFICAQAO DIGITAL:DZFEPELD60XFKVXDRQAMNA

Esta edi9§o encontra-se no site oficial deste ente.
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GLICEMIA CAPILAR dos par.ientes portadores de diabetes, com fornecimento de aparelho
glicosfmetro, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude de Lauro de
Freitas-Ba, Impetrado pela empress: MSC ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
FARMACfUTICOS EIRELLl. Decisao: IMPROCEDENTE, as alegagdes recursais. mantendo-se a
Integra da decisSo exarada pela Comissao de Llcitagdes do Municipio.0 inteiro teor da
Decisao encontra-se a disposiglo nos autos do processo

AVISO DE UCITACAO
PREGAO ELETRONICO N> 24/2020-ID 833464

0 Municipio de Itagi Toma Publico o Pregao eletromco 024/2020, para
Aquisigÿo de Material Hospitaiar para atender 5s demandas da Umdade do SAMU que
atende ao Municipio de Itagi, conforme termo de referenda, anexo l do edital Sessao
piiblica: 22/09/2020 as 09.00h. Licitagao (833464) Menor prego por lote.
Edital:http.7/transparencia.itagi gov.br e www.lintacoes-e.com.br ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitacSo serao publicados no DiSrio Oficial do
Municipio Informagbes na CPL atraves do Enderego: Av. Nilton Vaz, n" 95 - Itagi- Bahia-
das 08:00 as 12:00h Tel 73 3539-2211.

Lauro de Freitas, 4 de setembro de 2020.
DENISE DF SOUSA ALVES

Pregoeira

AVISO
CHAMAMENTO PUBLICO N« 3/2019

JUIGAMENTO DOS RECURSOS CHAMAMENTO PUBLICO - N? 3/2019
A COPEL torna publico para conhecimento dos Interessados os JULGAMENTO

dos RECURSOS do CHAMAMENTO PUBLICO N2 003/2019 Tipo; Tecrica e Prego Objeto
Selegbo de organizagao social de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organizagao Social de Saude(O.S)em conformidade com a Lei Municipal ri® 1.736 de 05 de
Setembro de 2018(Regulamentada pelo Decreto Municipal n®4328 de 11 de Qutubro de
2018), para celebragao de contrato de gestao no gerenciamento e execute de agoes e
servigos de saOde em unidades ligadas a Atengao Especializada do municipio de Lauro de
Freitas/Bahia, conforme conduces fixadas neste Edital e seus Anexos. Impetrados pelas
licitantes: Institute Balano para a Desenvolvimento da Saude IBDS - Processo
Administrativo N® 08048/2020, Associate de Protegao d Matermdade e Infancia Ubaira
• S3 Estrategias e Solucoes em Saude - Processo Administrativo - N® 08056/2020 e Institute
de Assistenaa a Saude e Promogao Social - Instituto Provida Processos Admmistrativos -
N® 08146/2020 e 08341/2020 Com fundamento no Parecer Juridico, no merito, julgo

IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela licitante Instituto Baiano para o
Desenvolvimento da Saude IBDS - Processo Administrativo N® 08048/2020. Com
fundamento no Parecer Juridico, no merito, julgo PROCEDENTE EM PARTE o recurso
impetrado pela licitante Associagao de Protegao b Matermdade e Infancia Ubaira - S3
Estrategias e Solugbes em Saude - Processo Administrativo - N2 08056/2020. Com
fundamento no Parecer Juridico, ACOLHO A SOLlCITACAO DE RENUNCIA RECURSAl
impetrada pela licitante Instituto de Assistencia a Saude e Promogao Social - Instituto
Provida O inteiro teor do Parecer Juridico se encontra a disposigSo dos interessados,

exclusivamerite via requisite por telefone 3288 8792 ou via e-mail;
copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensao do atendimento presencial ao publico,
conforme determinagao contlda na Portaria SECAD n® 003 de 19 de margo de 2020 em
conformidade com os Decretos ja publicados Em obediencia ao subitem 12.6 do Edital.
bem como em atengao k solicitagao de recurso hlerSrqitlco contida nos autos dos recursos.
descritos,submeto esse julgamento a deliberagao hlerarquica final da Secretaria Municipal
da Saude.

Itagi BA, 3 de setembro de 2020
MONICA CONCEIQAO VELOSO MENEZES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM
AVISO DE CREDENCIAMENTON2 1/2020

Period?: Do dia 09 de setembro de 2020 ate 31 de dezembro de 2020, das
08:00 as 12:00. No Pr6dio da Prefeitura Municipal de Itarantim, Bahia, locaiizada na Praga
Jo3o Alves Feitosa, 272, bairro Presidente Medici, Sala de Licitagoes. OBJETO.
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DO RAMO. PARA PRESTAÿAO DE SERVICOS DE
MODELAGEM E CONFECgAo DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO
0E ITARANTIM - BA 0 edital devera ser retirado. perante o Pregoeiro e membros da
Comissao Permanente de Licitagoes. das 8:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta feira no
enderego acima ou no site www.itarantim.ba.io.org.br. informagbes adicionais poderdo ser
obtidas atraves do telefone:(73) 32662175.

itarantim, 4 de setembro de 2020.
KAYQUE DE OUVEIRA SILVA,
Presidente da comissao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE UCITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 9/2020

A COPEL, torna piiblico para conhecimento dos interessados a llcitag3o na
Modalidade TOMADA DE PRECOS - N® 009/2020 Tipo: Menor Prego Global, na forma de
Execugao Indireta sob o Regime de ExecugSo Empreitada por Prego Global Objeto
ContratagSo de Empresa Especializada para Execug§o das Obras de Recuperagao Urbana de
Diversas Ruas nas Localidades da Chdcara Tahiti. Jardim Pouso Alegre e Santa Julia, no
Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Termo de Referenda e Planilhas em CD
anexo no Edital. Requisltado pefa Secretaria Municipal de Infraestrutura. Valor Estimado
R$ 328.625,82 Periodo Contratual: Sera de 06 (seis) meses. Sess3o de Ahertura
25/09/2020 as 09:00 horas. Local: Comissao Permanente de Licitagbc (Praga Martimano
Maia, N® 25, 1® Andar, Sala 02, Centro). Valor do Edital: R$ 100,00. Pagamento: Em
especie. Local de Venda: No Banco de Servigos - Situado no Empresarial Torres Business •

Rua Silvandir F Chaves N2 108 - Lauro de Freitas/Bahia - (Rua apos o Hospital Geral
Menandro de Farias) Edital disponivel no enderego eletromco
www.transparenaa.laurodefreitas.ba.gov.br Tendo em vista a Suspensao do Atendimento
Presencial ao Publico, a solicitagdo do DAM para pagamento do Edital deve ser feita
atraves do enderego eletrdnico atendimento sefaz@laurodefrertas.ba.gov.br e. conforme
determinagao contida na Portaria SECAD Ns 003 de 19 de margo de 2020, em
conformidade com os Decretos ja publicados e em obediencia as recomendagoes
emanadas do Mmisterio da Saude, serd permitida a entrada de apenas um representante
de cada empresa licitante, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene,
etiqueta de seguranga respiratoria e dlstanciamento mfnimo recomendado. Informagbes
(71) 3288-8790

Lauro de Freitas, 4 de setembro de 2020.
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO

Presidente da CormssSo

EXTRATO DE TERMO ADfTIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N® 107/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada. BETOP COMERCIO
E $ERVI£OS LTDA, mscrita no CNPJ/MF sob o n« 00.978.238/0001-96. Processo
10029/2020. Modalidade: Dispensa de LicitagSo n2 016/2020, Art 4®, da Lei Federal n®
13979/2020. Objeto do Contrato. Contratagao visa a aquisigdo e distribuigao de 84.000
(oitenta e quatro mil) kit's alimentos, por um period? de ate 90(noventa dias) dias, para
os alunos da rede publics 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
Prorrogagao do prazo por mais 90 (noventa) dias, com termo imeiai em 01/09/2020 e
termo final em 01/12/2070, mantidas as demais condigbes e preges contratados conforme
dotagao orgamentaria e justificativa tecnica da Secretaria Municipal de EducagSo no
processo supra. Dotagao Orgamentaria: 1001.2604.33903900 Fonte 00 e 15 Data de
Assinatura: 01 de Setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA 5ENHORA

EXTRATO DE CONTRATO N« 397/2020

Lauro de Freitas, 4 de setembro de 2020.
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO

President? da Comiss§o

AVISO DE CHAMAMENTO POBLICO - N2 3/2019

Processo Administrativo n* 1.759/2020, Tomada de Pregos n* 008/2020 Contratante
Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhoro Bahia, CNPJ n« 13.674.817/0001
97. Contratada: O F S PAVIMEN1ADORA E INCORPORADORA LTDA
21.340.588/0001-00 Enderego: Rua Irma Dulce. n® 130. Centro, Paramirim Bahia. CEP
46.190-000. Objeto: Contratagao de empresa especializada para a execugao dos
servigos de obra de engenharia na construgao de unidade escolar no Distrito de S3o

Timoteo, neste munidpio. Valor do Contrato- R$ 2.209.743.7S (Dois milhdes c duzentos
e nove mil e setecentos e quarenta e tres reais e setenta e cinco centavos).
Vigencia. 04/09/2020 a 04/01/2021.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna publico para
conhecimento dos interessados a NOTIFICAgAO do CHAMAMENTO PUBLICO - N* 003/2019.
Tipo. fÿcnica e Prego. Objeto: Seiegao de organizagao social de direito privado sem fins
lucrativos. qualificada como Organizagao Social de Saude(O.S)em conformidade com a Lei
Municipal ns 1 736 de 05 de Setembro de 2018(Regulamentada pelo Decreto Municipal
n®4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebragiio de contrato de gestao no
gerenciamento e execugSo de agdes e servigos de saude em unidades ligadas a AtengSo
Especializada do municipio de Lauro de Freitas/Bahia, conforme condigdes fixadas neste
Edital e seus Anexos Em obediencia ao determinado em Parecer Juridico datado de 25 de
agosto de 2020. notifica-se a licitante Instituto Albatroz de Desenvolvimento Humano para
que apresente posslbilidade de redugao da proposta financeira, nos termos do parecer
Juridico e bo Acdrdao n2 2.314/2008 - TCU, no prazo de 05(cinco) dias titeis.. a contar da
data dessa publicagao.

ME. CNPJ

AVISO DE AOJUDICACAO
TOMADA DE PRECOS N2 8/2020

Lauro de Freitas, 4 de setembro de 2020
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO

Presidente da Comissao O Prefelto resolve adjudicar o Processo Administrativo n2 1.759/2020,
Tomada de Pregos 008/2020. Objeto: Contratagao de empresa especializada para a
execugao dos servigos de obra de engenharia na construgao de unidade escolar no
Distrito de 53o Timoteo, neste municipio Contratada: O F S PAVIMENTADORA E
INCORPORADORA LTDA - ME CNPJ: 21 340 588/0001-00. Enderego: Rua IrmS Dulce. n®
130, Centro, Paramirim
2.209.743,75 (Dois milhoes e duzentos e nove mil e setecentos e quarenta e tres reais
e setenta e cinco centavos).

AVISO
CONCORR&NCIA PUBLICA - N» 3/2020

JULGAMENTO DO RECURSO - CONCORRENCIA PUBUCA - N2 3/2020
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, torna publico para

conhecimento dos interessados o JULGAMENTO DO RECURSO da CONCORRENCIA PUBLICA
- N2 003/2020. Tipo: Menor Prego por Lote, na forma de Execug3o Indireta sob o Regime
de Execugao Empreitada por Prego Unitÿrio. Objeto: Contratagao de Empresa Especializada
para Execugao de Servigos de Manutengao nas Unidades Escolares no Municipio de Lauro
de Freitas/Bahia, Conforme Planilhas, Termo de Referenda, Especificagoes lecnicas d
Projetos Em CD Anexo no Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Impetrado pela empresa: Qualy Engenharia Ltda., Processo Administrativo - N2
07948/2020. Com fundamento no Parecer Juridico, no merito, julgo pelo IMPROVIMENTO
do Recurso impetrado. O inteiro teor do Parecer Juridico se encontra a disposig3o dos
interessados, via requisigio por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail:
copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensSo do atendimento presencial ao publico.
conforme determinagao contida na Portaria SECAD N® 003 de 19 de margo de 2020 em
conformidade com os Decretos Ja publicados.

Bahia. CEP: 46.190-000. Valor da Contratagao: R$

Livramento de Nossa Senhora- BA, 1® de setembro de
2020

A VISOOE HOMOLOGAÿAO

TOMADA DE PRECOS N« 8/2020

O Prefelro Municipal no uso de suas atribuigoes tegais e em conformidade
com o que dispoe a Lei Federal 8.666/93 e suas 3lteragoes, resolve homologar a
decisao do Presidente e sua equipe rJe apoio referente ao Processo Administrativo n®
1 759/2020, Tomada de Pregos 008/2020. Objeto: ContratagSo de empresa
especializada para a execug§o dos servigos de obra de engenharia na construgao de
unidade escolar no Distrito de Sao Timoteo, neste municipio. Contratada O F S
PAVIMENTADORA E INCORPORADORA LTDA - ME CNPJ: 21.340.588/0001-00. Enderego:
Rua Irm3 Dulce, n® 130, Centro, Paramirim

Contratagao R$ 2.209.743,75 (Dels milhoes e duzentos e nove mil e setecentos e
quarenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

Lauro de Freitas. 4 de setembro de 2020
LUCIANA BRITO BISPO NASCIMENTO

Presidente da Comissao

AVISO
PREGAO ELETRONICO - N* 16/2020SMS

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREGAO ELETR6NICO N« 16/2020SMS
A COPEL da Secretaria Municipal de Saude, no uso de suas atribuigbes legais,

torna publico para conhecimento dos interessados o JULGAMENTO DO RECURSO
ADMINISTRATIVO do PREGAO ELETRONICO - N® 016/2020SMS Tipo; Menor Prego Global.
Objeto: Registro de Pregos para aqulslgao de INSUMOS destinados ao monitoramento da

Bahia. CEP: 46 190-000 Valor da

Livramento de Nossa Senhora- BA, 3 de setembro de 2020
JOSE RICARDO ASSUNCAO RIBEIRO

ES0 147 DutomenM iii'.inadu digit rlonformt MP r.* J.ZOfl2 Jr ZZ/fls/Zt'iOl.
•jui! Iniiltui J df Chave* Publics B'.ulWrj iCP-Briill

Fite documents pode snr verificado no e>>drn>fo elet»onlcc
hr.tu://WiVw.in.gov br/auteniiciaacte,h’m|. pelo <0dl«0 0S3D2a2OO;*08QOM7



1

PREFEITURA MUNICIPALDE
LAURO DEFREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAQAO DECONTRATAQAO(PAC)

|Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

1 Secretaria:Secretaria Municipal de Administrapao

|Fonte de Recurso(Tesouro,Convenio, etc.):
( )Uniao ( )Estado ( )Vinculado(X )Tesouro ( )Convenio ( )Tesouro e Convenio

(X )Outro:

£1 Justificative

A Secretaria Municipal de Educapao do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrapao Direta
do Poder Executivo Municipal,apresenta justificativa para a RENOVAQAODEPRAZO DOTERMODO
CONTRATO ADMINISTRATE n°107/2020,decorrente da DISPENSA DE LICITAQAO n°016/2020,

celebrado entre o Municipio de Laurode Freitas, Pessoa Juridica de Direito Publico com a empresa BETOP
COMERCIO E SERVigoS LTDA,inscrita no CNPJ:00.978.238/0001-96,eque tem porobjeto a Aquisipao e

distribuipao de84.000 mil kits de alimentos, para os alunos da rede publica de ensino do Municipio de Lauro de
Freitas/BA,requisitado pela Secretaria Municipal de Educapao e para a manutenpao dos servipos da

Administrapao Publica,consignado no processo administrative n°06251/2020, pelo prazo de 03(tres)meses a
contarda data de 01/09/2020 a 01/12/2020.

Tal servipo configura-se pela necessidade de RENOVAR ocurso do processoem virtude da continuapao da
suspensao das aulas,em decorrencia da pandemia mundial decorrente do coronavirus(COVID-19),

estabelecida no DECRETO N.°4.590,DE 13DE MARQO DE2020 e DECRETO N.°4.592,DE 16DE MARgO
DE 2020,Paragrafo unico,Art. 3°,$1,$2e$3, Art.10,11 e LEI MUNICIPAL N°1.863,DE27DE MARgO

DE2020, "Dispoe sobre a entrega emergencial de kits de
alimentapao escolar ascrianpas matriculadasem creches, pr6-escola,fundamental I e II e dos alunos do EJA -

Educapao de Jovense Adultos,da rede publica municipal de ensino de Lauro de Freitas, Estado da
Bahia, na forma que indica e da outras providencias".Assim,diante da necessidade da continuidade da

prestapao deste servipo mencionado acima,sem quaisquer interruppdes,encaminhamos a presente requisip§o
conforme a disciplina legal estabelecida, no artigo 57, II, da Lei n°8.666/93.

fObjeto a ser adquirido ou contratado

RENOVAgAODEPRAZODOTERMODOCONTRATO ADMINISTRATE n°107/2020.

[Observapoes

Periodo de contratapao:03(tres) meses.

|Descrigao da Despesa Solicitada

j Item Valor Total R$QuantidadeDetalhamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

RENOVAQAO DE PRAZO DO TERMO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO n° 107/2020, em virtude das medidas
temporarias de prevengao ao contagio pelo Novo
Coronavirus (2019-nCoV), no ambito territorial de Laura de
Freitas, Estado da Bahia, na forma que indica e da outras
providencias, considerando a classificagao do mesmo como
pandemia, pela OrganizagSo Mundial de Saude (OMS),
conforme DECRETO N.° 4.590, DE 13 DE MARQO DE
2020, alterado pelo DECRETO N.° 4.592, DE 16 DE
MARQO DE2020.

1

R$ 5.082.000,0003(tres)meses

R$ 5.082.000,00Valor Total1

Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( )Convite ( )Tomada de Prego( )Concorrencia ()Pregao Eletronico ()Pregao Presencial ( )Chamada
Publica
(X )Dispensa de Licitagao ( )Inexigibilidade de Licitagao

1 Veiculo de publicapao doTermo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( x )Diario Oficial Proprio ( X)Diario Oficial da Uniao ( )Diario Oficial do Estado ( )Jornal de Grande
Circulagao

Fluxograma de Aprovagao:

Prefeita
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas Ap6s verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do
pegas queocompoem para ratificagao dos atos praticados objeto da contratagao,decido:
e autorizag§o para contratagao da despesa.

SECAD/DEPARTAMENTO DECONTRATOS

(X)Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do

( )Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento
do feito.

feito.

Laura de Freitas/Ba,24_/08 / 2020Laura de Freitas/Ba.24/08/2020

)
_
J

Ailton Fiorencio dos Santos
Secretario Municipal de Administragao

Moÿha Isabel Passos Gnimpcho
( Prefeita Municipalÿ/

. A /


