
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASJ1
JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrate da Administragao Direta do
Poder Executivo Municipal, apresenta justificative referente a celebragao de contrato administrative com a empresa Montes
Claros Servigos de Transportes Eireli, para a ATA de Registro de Prego: 008/2019, consignada nos autos do processo
administrative: 08178/2020.

I- Objeto: Contratagao de servigos de fretamento por viagem de onibus com capacidade de 44 poltronas, a serem utilizadas
no perimetro metropolitano (Laura de Freitas, Salvador, Dias D'Avila e Simoes Filho).

II - Empresa: Montes Claros Servigos de Transportes Eireli.
Ill - Caracterizagao da Situagao que justifica a transformagao de ATA em Contrato: O presente pedido justifica-se

necessidade de transporte municipal e intermunicipal em atendimento as demandas de viagens na participagao de

programas, agoes integradas, participagao de eventos e intercambios esportivos e sociais demandados pelas diversas

Secretarias do Municipio de Laura de Freitas , sob ATA: 020/2019, decorrente da Pregao Presencial: 008/2019, firmado com a

empresa Montes Claros Servigos de Transportes Eireli, inscrito no CNPJ: 07.185.582/0001-77, referente a Contratagao de

servigos de fretamento por viagem de onibus com capacidade de 44 poltronas, a serem utilizadas no perimetro metropolitano

(Laura de Freitas, Salvador, Dias D'Avila e Simoes Filho). Ademais a presente ATA de Registro de Pregos encontra-se

vigente, uma vez que a mesma foi publicada na Imprensa Oficial Eletronica no dia 01/08/2019. A nao formalizagao do contrato

implicara diretamente na prestagao dos servigos nas secretarias do municipio e demais repartigoes publicas, promovendo

assim urn ambiente insalubre para atendimento a populagao do Municipio. O procedimento administrative perquirido, tern como

objetivo a celebragao de contrato administrative pelo periodo de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de R$

1.618.760,00 (um milhao, seiscentos e dezoito mil, setecentos e sessenta reais), atendendo desta forma a demanda imediata

das Secretarias. Em anexo seguem as notas fiscais referentes a execugao da ATA no periodo.

IV - Valor: A solicitagao no valor de R$ 1.618.760,00 justifica-se na provisao da locagao de transportes referente a saldo
remanescente em ata.

V - Manifesto da contratada: O proprietary da empresa manifestou por escrito interessado na celebragao de Contrato,

referente a ATA de Registro de Prego: 020/2019 / PP: 008/2019.

Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o
Secretario Municipal de Administragao.

Lauro de Freitas, 16 de Julho de 2020.

Autorizo o prosseguimento do feito nos termos acima,

MoniquaFiIita&da Silva
Gestora da Contratos

Roberto Wellingfpn Lopes
Secretario Municipal do Gabinete da Prefeita
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Lauro de Freitas MUNICIPIOI

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA CGM N" 008 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

Delega poderes • a Coordenadora Executiva da
Controladoria Geral do Municipio, para o Mm que
especifica, na forma que indica e da outras providencias.

O CONTROLADOR GERAL. DO MUNICIPIO DE LAURO DE REITAS,

Estado da Bahia, no uso de suas atribuiÿoes legais e era conformidade com disposto no

art. 8U. da Lei nD 1.671. de 07 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1°. Delegar competencia a Coordenadora Executiva da Controladoria Geral
do Municipio, Fabiana Pessoa de Oliveira, para a assinatura de doctlmentos da rotina
administrativa, bent como responder pelo expediente da Controladoria, na ausencia ou

impedimentos do titular da pasta.

Art. 2". Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicaÿo.

Art. 3°. Revogam-sc as disposiqhes cm contrario, em especial a Portaria CGM
n“ 001 de 08 de fevereiro de 2017.

Lauro de Freitas, 1 1 de setembro de 2017.

Apio Vinagre Nascimento
Controlador Geral do Municipio

REGISTRF.-SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: 1WHADS00FVNKBLE4GTUYIQ

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAQAO

Secretaria: Secretaria Municipal Gabinete da Prefeita

Departamento: Departamento de Contratos
Monique Freitas da SilvaNome do Requisitante:

|Telefone: (71) 3288-8694Cargo/Fungao: Gestora de Contratos
Fonte de Recurso: (x) Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Conv6nio ( ) Outro:

Objeto a ser adqulrido ou contratado _

Celebragao de Contrato referente a ATA de Registro de Prego: 020/2019 / Pregao Presencial: 008/2019

__
Item Detalhamento Prazo Valor Global

Celebragao do contrato administrative com a Montes
Claros Servigos de Transportes Eireli, contratagao de

servigos de fretamento por viagem de 6nibus com
capacidade de 44 poltronas, a serem utilizadas no

perimetro metropolitano (Lauro de Freitas, Salvador, Dias
D'Avila e Simoes Filho). Decorrente do Pregao
Presencial: 008/2019, consignado no processo

administrative: 08178/2020, pelo prazo de 12 (doze)

meses. (Em anexo planilha).

R$1.618.760,0001 12 (doze meses)

Fretamento por viagem de onibus, capacidade 44 poltronas. R$1.530.760,00Lote I

Fretamento por viagem de van, capac. 9 a 16 pessoas e o
fretamento por viagem de micro onibus, capac. 17 a 26 pessoas.

R$88.000,00Lote II

R$1.618.760,00Valor Total do Contrato:

_____
A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, 6rgao integrante da

Administragao Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa para a celebragao do contrato
administrative como bem colaciona o art. 54 da Lei 8.666/93, para a ATA de Registro de Pregos: 020/2019,

decorrente do Pregao Presencial: 008/2019, consignado no processo administrativo: 08178/2020, firmado
com a empresa Montes Claros Servigos de Transportes Eireli, inscrito no CNPJ: 07.185.582/0001-77,

referente a Contratagao de fretamento por viagem de onibus com capacidade de 44 poltronas. a serem
utilizadas no perimetro metropolitano (Lauro de Freitas, Salvador, Dias D'Avila e Simoes Filho). Tal

solicitagao se faz necessÿria em atendimento as secretarias do municipio, promovendo eventos voltados
para pollticas sociais, realizados e apoiados pelas secretarias: SECULT, SETREL, SEJU, SEMDESC e

GAPRE. Assim, diante da necessidade da continuidade da prestagao do servigo, sem quaisquer
interrupgdes, encaminhamos a presente requisigao de celebragao do contrato para a execugao de parte do

saldo e as solicitagdes em andamento.

_;

Solicitante Secretario (a)

De acordo com a solicitagSo, autorizamos a
autuagao deste processo e o seu

encaminhamento a CoordenagSo de
Compras para providencias e tr3mites

Solicitado apos observada a LegislagSo Publica e os procedimentos

instituidos pela UR.

Monique Freitas da Silva Roberto Wellington Lopes
"jmWATO5/ftMLFLauro de Freitas/BA, 16 de Julho de 2020
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7
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

Dados do Solicitante: Aiiton Florencio dos Santos

Secretaria: Secretaria Municipal Gabinete da Prefeita

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

( x ) Tesouro ( ) ConvSnio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uniao ( ) Estado ( ) Vinculado ( ) Outro:

: Justificativa

A Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, brgao integrante da Administragao Direta do Poder
Executivo Municipal, apresenta justificativa para a celebragao do contrato administrative como bem colaciona o art. 54 da Lei 8.666/93.
para a ATA de Registro de Pregos: 020/2019, decorrente do Pregao Presencial: 008/2019, consignado no processo administrative
08178/2020, firmado com a empresa Montes Claras Servigos de Transportes Eireli, inscrito no CNPJ: 07 185.582/0001-77. referente a
Contratagao de fretamento por viagem de onibus com capacidade de 44 poltronas, a serem utilizadas no perimetro metropolitan© (Lauro
de Freitas, Salvador, Dias D'Avila e Simdes Filho). Tal solicitagao se faz necessaria em atendimento as secretarias do municipio.
promovendo eventos voltados para politicas sodais, realizados e apoiados pelas secretarias: SECULT, SETREL, SEJU, SEMDESC e
GAPRE. Assim, diante da necessidade da continuidade da prestagao do servigo, sem quaisquer interrupgoes, encaminhamos a presente
requisigao de celebragao do contrato para a execugao de parte do saldo e as solidtagoes em andamento.

Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Celebragao de Contrato referente a ATA de Registro de Prego: 020/2019/ Pregao Presencial: 008/2019.

Observagoes

Periodo de 12 (doze) meses.

Descrigao a ser adquirido ou contratado

Valor globalItem Detalhamento Lote ValorPrazo
Celebragao do contrato administrative com a Montes
Claras Servigos de Transportes Eireli, contratagao

de servigos de fretamento por viagem de onibus com
capacidade de 44 poltronas, a serem utilizadas no

perimetro metropolitano (Lauro de Freitas, Salvador,
Dias D‘Avila e Simoes Filho). Decorrente do Pregao

Presencial: 008/2019, consignado no processo
administrative: 08178/2020, pelo prazo de 12 (doze)

meses.

R$1.530.760,00Lote I

12 (doze)
meses

R$ 1 618.760,001

R$ 88.000,00Lote II

Valor Total do Contrato R$ 1.618.760,00

' Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

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

! Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( x ) Diario Oficial Proprio ( ) Diario Oficial da UniSo ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulag&o

l Fluxograma deAprovagao:

SECAD / Departamento de Contratos
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compbem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para
contratagao da despesa.

Prefeita
Ap6s verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratagao, decido:

(jÿAutorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) N3o autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/BA, 16/07 / 2020 Lauro de Freitas/BA, 16/07 / 2020

l\
Moema IsabelPassoÿÿramachoOONTRATOSÿ3ÿ

Prerelta Municipal pÿri- J ) '

Ai on Florencio dos Santos
Secretai o Municipal de Administragao



EMPRESA REGISTRADA :MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIgOS

CNPi : 07.185.582/0001-77
ENDERECO : RUA SAP PEDRO S/N - PARQUE PETROPOUS - CEP - 42.850-000 - DIAS D AVILA

OBJETO VALOR

CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTA£AO DE SERVICOS DE

FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN A

SEREM UTILIZADOS NO PERIMETRO METROPOLITAN© (LAURO DE

FREITAS, SALVADOR, CAMA£ARI, DIAS D'AVILA E SIMSES FILHO)

R$l.618.760,00

5 OISCRIMINAQAO Valor TotalV. UnitarioUNID/Viagens Quant
£

Fretamento por viagem de onibus rodoviario com capacidade para 44 pollronas. ano
fabricagao 2018.

1 R$1.530.760,00RS980.00Viagens 1562

_TOTALDO LOTEI R$1.530.760,00

Fretamento por viagem de van, que comportem acima de 09 (nove) ate 16 (dezesseis)
pessoas vefculo novo/veiculo semi novo, ano de fabricagdo 2015 com 03 (trds) portas,

com motorista, combustivel e todos os acessdrios, para transporte de pessoas; (de

aoordo com normas de transitos -CNT) e perfeitas condigdes de uso, com combustivel e
motorista devidamente habilitado

1 R$48.000,00RS600.00Viagens 80

Fretamento por viagem de micro onibus. que comportem acima de 17 (dezessete) ate
26 (vinte e seis) passageiros Veiculo novo, semi novo ano de fabricagao 2015. com
motorista, combustivel e todos os acessorios, para transporte de pessoas: (de acordo
com as normas de transitos - CNT) e perfeitas condigoes de uso. com combustivel e
motorista devidamente habilitado

2 RS40.000,00RS800.00Viagens 50

__ — RJ88.000.00

oai R$1.618.760,00

TOTAL DOS LOTESIEII -=-==>Hum milhao, seiscentos e dezoito mil, setecentos e sessenta reais

OBS: Por se tratar do mesmo objeto, o saldo dos quatro itens no lote I foram somados e na

transforma?ao em contrato sera apenas um item no lote, desse modo a gestao do contrato tera melhor
controle na execugao.

f)

CQNTftATOS/PMLF
PAG: J )3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASÿ
PRA?A JOAO THIAGO DOS SANTOS. SIN

0
QAJ
TRO

LAURO DE FREITAS
BA

CRITÿRIO DE JULGAMENTO: PREQO GLOBALItem:

CONDIQOES
PAGAMENTO

OBSERVAQOESFORNECEDORESN.° CONTATOCNPJ/CPF

TEMPO TRANSPORTES E SERVIQOS 069847370001-72 ROSANGELA1

ATLANTICO TRANSPORTE2 ANGELO083808890001-91

-
•

1

. m VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

.
VALOR TOTALVALOR UNITARIOJ,_| _I. v

r Wti
FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA 44
POLTRONAS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA R$ 3030280,001 1562 UND R$ 1.940,00R$ 1 900,00 R$ 2.967.800.00

FRETAMENTO POR VIAGEM DE VAN QUE COMPORTEM ACIMA DE 09 (NOVE) ATE
16 (DEZESSEIS) PESSOAS. COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA 238.420.00182 UND R$2 R$ R$ 1.310.001.050,00 R$ 191.100,00

FRETAMENTO POR VIAGEM DE MICRO ONIBUS, QUE COMPORTEM ACIMA DE 17
(DEZESSETE) ATE 26 (VINTE E SEIS) PASSAGEIROS, COM COMBUSTIVEL E

3 48 UND R$ 75.840 00R$ R$ R$ 1.580.001.200,00 57.600,00

VALOR TOTAL R$ 3.344.640,00R$ 3.216.500,00

OBSERVAQOES:

Wji •. '
Valor Total

3.216.500,00TEMPO TRANSPORTES E SERVIQOS R$

3,344.540,00ATLANTICO TRANSPORTE «
MEDIA R$ 3.280.520,00

/ANTAJOSIDADE - Conforme demostrado nas cotagoes anexas a media do mercado esta superior ao registrado na ATA sendo vantajoso ao Municipio a contratagao da referida empresa

> -o c.
0 > C

»!?5
x
>

~~ 7$
U>°

£
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

2020

si MEDIQAO DE SERVIQO/SALDO DEITENS

SERVKJO

LOTE I CONTRATAQAO DE SERVIQO DE FRETAMENTG POR VIAGEM DE OMBUS COM CAPACIDADE OE *4 POLTRONAS A SEREM UTI1.IZADOS NO PERIMETRO
METROPOLITAN 008/2019

DISCRIMINAQAO VALORUNID. LICITAOO PREQOITEM ITENS ITENS

UNITARIOACUM. ATUAL SALDOATUAL TOTAL

FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARJO COM CAPACIDADE PARA
44 POLTRONAS •SEMDESC

1020 R$ 955.500,00UN© 45 975 RS 980,001

FRETAMENTG POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA
44 POLTRONAS •GABINETE DA PREFEITA RS 86.240,001020UN© 932 88 RS 980.002

FRETAMENTG POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA
44 POLTRONAS - SECULT 300 RS 980,00 RS 293.020,00UN© 1 2993

FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA

44 POLTRONAS - SEJU RS 980,00 RS 98.000,00UN© 100 0 1004

FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA
44 POLTRONAS - SETREL

RS 980,00 98.000,00UN© 100 0 100 RS5

1.530.760,00978 1562 RSTOTAL

SERVICO

LOTE II CONTRATAQAO DE SERVICO DE FRETAMENTO POR VIAGEM DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 POLTRONAS A SEREM UTILIZADOS NO PERIMETRO
METROPOLITAN© 008/2019

DISCRIMINAQAO LICITAOO VALORITEM UNID. PREQOITENSITENS

UNITARIOACUM. ATUAL SALDO ATUAL TOTAL

FRETAMENTO POR VIAGEM DE VAN QUE COMPORTEM ACIMA DE 09 INOVE)

ATE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS VEiCULO NOVO/SEMI NOVO, ANO DE
FABRICAQAO 2015 COM 03 (TR6S) PORTAS. COM MOTORISTA. COMBUSTiVEL E
TQDOS OS ACESSOPIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS. DE ACORDO COM

NORMAS DE TRANSiT0 •CNT E PERFEITAS CONDIQOES DE USO COM
COMBUST'VEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABiUTADO PARA O GABINETE

DA PREFEITA

RS 48.000,00UN© 150 70 80 RS 600,001

FRETAMENTO POR VIAGEM DE MICRO ONIBUS QUE COMPORTEM ACIMA DE 17
(DEZESSETEj ATE 26 /VINTE E SElSi PASSAGEIROS VEiCULO NOVO/SEMi

NOVO ANO DE FABRlCAQAO 2015 COM 03 (TRES) PORTAS. COM MOTORISTA,

COMBUSTiVELE TQDOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTS DE PESSOAS
OF ACORDO COM NORMAS DE TRANSITO - CNT, E PERFEITAS CONDIQOES DE
USO COM COMBUSTIVELE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABIUTADO PARA O

GABINETE DA PREFBTA

R$508 40.000.00UNID 458 50 RS 800,002

.

-o o
) > a>
o

-»m •
pa 528 RS 88.000,00TOTAL

>
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28/07/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
06.984.737/0001-72
MATRIZ

DATA DE A3ERTURA

06/09/2004
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

TEMPO TRANSPORTES EIRELI

TITULO DO ESTASELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TEMPO TRANSPORTES
PORTE

ME

CODIGO E OESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
49.29-9-01 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CODIGO E DESCRigAo DAS ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDARIAS
38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao
49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de automoveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, interestadual e
internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal.
56.20-1-01 - Fornecimento de atimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
73.19-0-01 - Criagao de estandes para feiras e exposigoes
73.19-0-99 - Outras atlvidades de publicidade nao especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locagao de automoveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
79.12-1-00 - Operadores turisticos
90.01-9-02 - Produgao musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorizagao e de iluminagao
90.01-9-99 - Artes cenicas, espetaculos e atividades complementares nao especificadas anteriormente
93.29-8-99 - Outras atividades de recreagao e lazer nio especificadas anteriormente

CGDIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO

R EDMUNDO JOSE DOS REIS
NUMERO COMPLEMENTO

QUADRAC LOTE 16 LOTEAMENTO
JARDIM METROPOLE

216

CEP MUNIClPIO
LAURO DE FREITAS

BAIRRO/DISTRITO

ITINGA
UF

42.738-885 BA

ENDEREQO ELETR0NICO
EFLEGAL@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(71)3379-3358

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

06/09/2004

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/07/2020 as 10:18:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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i 28/07/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRigAO

08.380.889/0001-91
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

24/10/2006
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ATLANTICO TRANSPORTES LTDA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ATLANTICO TRANSPORTES
PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDAOE ECONOMICA PRINCIPAL

49.21-3-01 -Transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinerario fixo, municipal

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

49.21-3-02 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinerario fixo, intermunicipal em regiao metropolitana
49.22-1-01 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, com itinerario fixo, intermunicipal, exceto em regiao
metropolitana
49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de autombveis com motorista
49.24-8-00 •Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional
50.11-4-02 - Transporte maritimo de cabotagem - passageiros
50.91-2-01 - Transporte por navegagao de travessia, municipal
50.91-2-02 - Transporte por navegagao de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
50.99-8-01 •Transporte aquaviario para passeios turisticos
52.23-1-00 Estacionamento de veiculos
52.29-0-02 - Servigos de reboque de veiculos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres nao especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locagao de automoveis sem condutor
77.19-5-99 - Locagao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locagao de mao-de-obra temporaria

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

NUMEROL OGRADOURO

R CONDE PEREIRA CARNEIRO
COMPLEMENTO

36 ********

CEP MUNICiPIO
SALVADOR

BAIRRO/DISTRITO

PERNAMBUES
UF

41.100-010 BA

ENDEREQO ELETR0NICO
CONSULTORIA@EXCELLENCEAUDITORIA.COM.BR

TELEFONE

(71) 3431-2994/ (71) 2137-7781

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUApAO CADASTRAL

ATIVA
DATA OA SITUACAO CADASTRAL

24/10/2006

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL

********
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UNIDADE
REQUISiTANTE

pH

If
PROC. ADM. N°ASSUNTO

Transformagao de
ata em contrato

SECAD
8178/2020

mmm
Fundamentagao Lei 8666/93 e outros
Objeto: Transformagao da ata de n.020/2019 em contrato

DA ANALISE

T
Cuidam os autos de pedido de transformagao da ata em contrato, Ata de

registro de pregos n. 020/2019, decorrente do pregao presencial 008/2019, tendo sido
devolvido apos ajustes conforme despacho emitido solicitando diligencias, a partir do
qual verificou-se o atendimento as solicitagoes, vez em que destacamos os
documentos instrutorios necessarios ao pleito.

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os aspectos
estritamente formais do pedido, atinentes a instrugao processual, e possui carter
meramente opinativo.

Foram juntados os seguintes documentos a instrugao processual.

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS NA FASE INTERNA
1. SDC.fl. 02;
2. Proposta da empresa, fl. 03;
3. Declaragao de aceitagao assinado pelo contratado, fl.04;
4. C6pia de identidade do empresario, fl.05;
5. Contrato da empresa com suas alterag&es e autenticagSo, fls. 06/15;
6. Alvara de funcionamento, fl.16;
7. Justificativa da demanda, fl.17;
8. Portaria nomeando servidor e de gestor do contrato, fl.18/19;
9. Cdpia da ata de registro de pregos, fl.20/26;
10.Repetigio da cdpia da ata, fls. 27/34;
11.Declaragao do fiscal do contrato, fl.35/36
12.CertidQes de regularidade fiscais e trabalhista e autenticidades, fls.37/46;
13.Controle de saldo da ata, fl. 47;
14.C6pias das notas fiscais dos servigos prestados, fls.48/103;
15.Memorando solicitando dotagao orgamenteria a SEFAZ, fl.104;
16.Pedido de autorizagao da despesa (PAC) fl. 105; y
17.Declaragao de adequagao orgamentaria, fls. 106/107; \
18.Cotagoes e respostas via email, fls. 109/112; /

19.Folha de informagÿo encaminhando os autos ao Gapre, fl.113; '20.Despacho da controladoria apontando diligencias a serem feitas e portaria
nomeando servidora, fl.114/115;

21.Nova justificativa, fl.116;_
R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar

Sala 328-Laura de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1
* t\J. O



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

22.Novo SDC, fl. 117;
23.Novo PAC e proposta da empresa, fls. 118/119;
24.Planilha identificando o criterio cfo julgamento do prego global, fl.120;
25.Planilha de saldo dos itens da Ata, fl. 121;
26.Cart6es de CNPJ das empresas proponentes das cotagfies, fls. 122/123.

DA CONCLUSAO

Cumpre destacar, que nao consta assinatura da gestora de contrato na
justificativa nem no sdc (fls. 116/117) sendo necessaria ao prosseguimento do feito,
vez em que informamos que na impossibilidade de coleta da subscrigao da
responsavel, que junte-se de seu substituto(a) coma devida copia de Portaria o
nomeando.

Ademais, considerando que a materia do presente processo possui
conteudo eminentemente juridico, os autos deverao ser encaminhados a
Procuradoria Geral do Municipio para analise, sobretudo no que tange a

informagao de que as viagens serao para “realizagao de programas, agoes

integradas, realizagoes de eventos e intercambios de esportivos e sociais
demandados pelas diversas Secretarias do Municipio (fl.116), eis que o
momento atual e de averiguagao quanto a realizagao de eventos passiveis de
aglomeragao, em decorrencia da Pandemia acarretada pelo virus COVID 19, que,
inclusive, possui Decretos publicados e orientagdes da OMS coibindo
atividades neste sentido.

Alertamos ainda sobre a ausencia de assinatura dos servidores da Secretaria
requisitante na justificativa e SDC de fls. (fls. 116/117) e da Prefeita no Pac.

Em 29 dÿjulho de 2020.

J
Nayane Alves de Carvalho Santos
Assessora Especial
Controladoria Geral do Municipio

Ciente. \ \
Procedarfee o solicitado.
Lauro dePke\tas/BA, 29 de julho de 2020

Apio VmagrÿNascimento
Controlador Geral do Municipio
Prefeitura'Mtfnicipal de Lauro de Freitas/BA

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4-Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08178/2020

ORGAO: SECAD

ASSUNTO: CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

PARECER JURIDICO

A PEDIDO DA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL FACE A

NESCESSIDADE DA CONTINUAQAO DOS SERVIQOS E

A OCORRENCIA DE CONDIQOES MAIS VANTAJOSAS

PARA ADMINISTRAQAO, SOLICITA PARECER SOB A

CONVERSAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQO EM

CONTRATO.

I-RELATORIO.

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

prego em contrato, refere-se a pregao de n°. 020/2019 que possui como objeto o

fretamento por viagem de onibus com capacidade de 44 pessoas, a ser utilizado no

perimetro da regiao metropolitana (Lauro de Freitas, Salvador, Dias d’Avila e

Simoes Filho).

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

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

Lei federal n° 8.666/1993, pois todas as Secretarias municipals e demais org§os,

necessitam dos servigos a serem prestados, acrescenta informagoes acerca da

necessidade de conversao sobre o quantitative de saldo.

Solicita a formalizagao de contrato administrative do saldo fisico da

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

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

obrigagoes reciprocos e as condigoes das prestagoes que serao executadas no

futuro.

T>AniMrt * /la * *
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O processo esta instruido com os sequintes documentos: a)

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

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

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

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

servico da manutencao das mesmas condicoes aiustadas na licitacao, pelo

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

e controle pela viabilidade dadeclaracao da comissao de qestao

contratacao; h) dotacao orcamentaria para o contrato.

Com relagao as alegagoes da CGM que o periodo de pandemia da

COVID-19, recomenda-se a nao aglomerag3o de pessoas, evidencia-se a

necessidade de renovagao face a legislagao licitatoria que 6 permissiva na

renovagao de objetos continuados, ocorre que em determinado periodo presume-

se que as atividades presenciais retornarao, havendo com isto a necessidade do

contrato, assim a renovagao e necessaria, contudo a execugao dos servigos pode

ser suspendida pela Secretaria gestora do contrato.

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

II - FUNDAMENTACAO.

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

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

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

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

vigencia da ata de registros, vejamos:

“Lei n°. 8666/93:

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

I - atender ao principio da padronizag§o, que imponha compatibilidade de

especificagoes tecnicas e de desempenho, observadas, quando for o

A -v
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caso, as condigoes de manutengao, assistencia tecnica e garantia

oferecidas;

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

(...)

§1°0 registro de pregos sera precedido de ampla pesquisa de

mercado.

(...)

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

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as

seguintes condigoes:

I - selegao feita mediante concorrencia;

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

registrados;

III - validade do registro nao superior a um ano.

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

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

utilizacao de outros meios, respeitada a leqislacao relativa as

licitacoes. sendo assequrado ao beneficiario do registro preferencia

em igualdade de condigoes.

Regulamentagao:

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

superior a doze meses, incluidas eventuais prorrogagoes, conforme

O inciso HI do S 3ÿ do art. 15 da Lei ns 8.666. de 1993.

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

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

Lei n2 8.666. de 1993.

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

Pregos sera definida nos instrumentos convocatbrios, observado o

disposto no art. 57 da Lei n- 8.666. de 1993.
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§ 35 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos

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

1993.

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

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

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

eis que sua assinatura 30 de julho de 2020, assim possibilitando sua analise para

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

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

Ressalto ainda que ao caso concrete, existe declaracao da empresa

fornecedora acerca da manutencao das mesmas condicoes estabelecidas no

registro de preco para a conversao em contrato. demonstrando assim uma

vantagem para Gestao Publica, haja vista que os insumos do fornecimento

nao serao repassados para a contratante.

O Tribunal de Contas da Uniao alertado para uma aparente contradigao

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

8.666/1993:

“9.3. dar ci§ncia deste acdrdao, bem como do voto e relatorio que o

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

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

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

n° 8.666/93.”

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

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

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

pregos 6 de, no maximo, 1 (urn) ano, somente sendo admitida qualquer

prorrogagao dentro do citado limite.

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

limite do prazo de vigencia dos contratos dela decorrentes. Ora, o
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Decreto n° 3.931/01, por meio de seu art. 4°, §1°, estabeleceu que os

contratos decorrentes do SRP terao sua vigencia conforme as

disposigoes contidas nos instrumentos convocatorios e

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

n° 8.666/93.

Via de consequencia, contratos de prestacao de servico

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

sucessivos periodos com vistas a obtencao de precos e condicoes mais

vantaiosas para a administraeao, limitada a sessenta meses.

Corroborando o entendimento firmado, confiram-se os dizeres do

eminente jurista Jacoby Fernandes e Sidney Bittencourt, respectivamente:

“Pode ocorrer que o objeto do SRP seja, por exemplo, conversagao e

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

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

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

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

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

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

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

Jacoby Fernandes ensina:

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

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

assim, uma manifestagSo de vontade valida, embora encontre nltidos

contomos de pre-contrato de adesao. As partes assumem a obrigagao

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

quantidade, qualidade, visando assinar contrato ou instrumento

equivalente, no futuro. (grifo nosso)”
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Isso posto, insta concluir, em consonancia com a doutrina citada, que,

embora nao se confunda com o contrato, a ata de registro de pregos 6 urn

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

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

devem ser observadas no momento da formalizacao do contrato

propriamente dito.

A necessidade de continuidade do fornecimento foram constatadas

com a demonstracao de que a municipalidade utilizou os quantitativos

existentes no registro atraves dos empenhos realizados.

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

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

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

Professor Paulo Rui Barbosa:

“As contratagoes decorrentes de uma ata de Registro de Pregos

somente serao validas se realizadas dentro do prazo de vigencia

desta. Todavia a execugao desses contratos podera se estender alem

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

disciplinamento previsto em lei para a execugao contratual, inclusive

quanto a prorrogagao dos mesmos.2 (grifo nosso)’’

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

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

8.666/93.

A ata e precedente ao contrato. Alias, de uma Ata de Registro de pregos,

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

documento equivalente), observados, obviamente, os quantitativos maximos

estimados.

* A, •A
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O edital de licitagao originario, evidencia que a nota de empenho

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

da necessidade do item solicitado.

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

confundido com o prazo do contrato administrativo dela decorrente.

O contrato apenas tera validade se for devidamente formalizado e

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

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

nao pode gerar contrato).

Outra questao importante, em vista da nao obrigatoriedade de

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

pregos, nao precisara coincidir com o exercicio financeiro.

Entretanto, o contrato administrativo decorrente, como regra geral,

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

8.666/93, “caput").

Os contratos administrativos cuio obieto consistir em prestacao de

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

8.666 trazem excecoes a regra geral:

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

vigencia dos respectivos cr§ditos orgamentarios, exceto quanto aos

relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se

houver interesse da Administragao e desde que isso tenha sido previsto

no ato convocatorio;
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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 condigdes mais

vantajosas para a administragao, limitada a sessenta meses;

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

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

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

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

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

V - as hipoteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24,

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

caso haja interesse da administragao. (Incluido pela Lei n° 12.349, de

2010)

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

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

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

necessitando seguir a regra geral da vigencia consoante o respectivo credito

orgamentario, evidentemente analisando a necessidade e possibilidade de

renovagao contratual caso a caso.

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

claro ao evidenciar que a formalizacao do contrato devera ser realizada

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

iicitacoes, vejamos:

Art. 15. A contratacao com os fornecedores reqistrados sera

formalizada pelo orqao interessado por intermedio de instrumento

contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizacao

r*.;. „ -ÿ»
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de compra ou outro instrumento habil. conforme o art. 62 da Lei ng

8.666, de 1993.

Lei 8.666/93:

Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos casos de
concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitagao, e facultativo nos demais em que a

Administracao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis.
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacao
de compra ou ordem de execucao de servico.

§ 12 A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato
convocatorio da licitagao.

compfa, ordem de execugao de servigo ou outros-rnstrumentos habeis
aplica-se, no-que couber, o disposto no art. 56 desta lei.

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

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

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

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

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

Por ultimo, e pertinente evidenciar que o Tribunal de Contas da Uni3o -

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

instrumento contratual, conforme excerto apresentado a seguir:
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“Acordao 3273/2010 - Segunda Camara

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

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

federais:

[...]

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

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

vez que tern natureza e finalidades distintas;

[VOTO]

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

condigoes caracteristicas de uma ata de registro de pregos, tais como a

vigbncia do registro de pregos e os prazos e condigoes para contratagao

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

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

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

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

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

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

quais sejam aquelas constantes da Clausula Setima ate a Clausula

Decima Primeira.

[•ÿÿ]

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

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

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

previamente ao contrato. [...]

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

um compromisso para futura contratagao, o Decreto claramente

distingue os instrumentos concernentes a ata e ao contrato, alem

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

contratos dela decorrentes.

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

do contrato, sendo inapropriada, tambem por isso, sua celebragao
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em um mesmo termo ou instrumento. Como vimos, a ata firma

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

concretizado o contrato, ha que se obedecer as condigdes

previstas na ata.

H.AIern do que, a ata de registro de pregos impoe compromissos,

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

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

contrato estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto

ao contratante, numa relagao de bilateralidade e comutatividade

tipicas do institute, grifou-se”

No Manual sobre Sistema de Registro de Pregos, a Controladoria-Geral

da Uniao igualmente abordou o tema, concluindo que:

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

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

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

daqueles contratos assinados decorrentes dessa Ata, de acordo

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

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

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

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

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

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

contratagSio de servigos ou fornecimento continuos, atraves de certame realizado

pela modalidade de registro de prego, vejamos:

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

contratacao de servicos continuos. desde que configurada uma das
hipoteses delineadas nos incisos I a IV do art. 2° do Decreto
3.931/2001
Pedido de reexame interposto pelo Institute Chico Mendes de
Conservagao da Biodiversidade - ICMBio impugnou dispositivo contido
no Acordao 2.312/2009-P, parcialmente alterado pelo Acorddo

r\Dÿninn •* /Ja •*
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2.775/2010-P, ambos do Plenario, proferidos nos autos de denuncia que
versou sobre possiveis irregularidades na condugao de licitagao para
formagao de registro de pregos visando a contratagao de empresa
prestadora de servicos de apoio &s atividades operacionais, de forma
continua. Por meio desse recurso, o citado Instituto pediu a reforma de
determinagao que o impedia de utilizar o sistema de registro de pregos -
SRP “para contratagao de servigos continuos essenciais ao
funcionamento do drgao”. O recorrente, em suas razdes, acentuou a
ampliacao da competitividade e da publicidade conferidas pelo

sistema de registro de precos, especialmente quando realizado por

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

A configuragao de atividades continuadas pode ser extraida do site:

http://www.comprasnet.qov.br/leqislacao/in/in18 97.htm. onde a Servigos
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contmuos, conforme conceituava a Instrucao Normativa MARE n°. 18/97 eram

aqueles servicos auxiliares, necessarios a Administracao para o desempenho

de suas atribuicoes, cuia interrupcao possa comprometer a continuidade de

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

“MINISTÿRIO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO E DO PATRIM0NIO
O MINISTRO DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO FEDERAL E
REFORMA DO ESTADO, no uso de suas tribuigoes e considerando o
disposto no Decreto n.° 2.271, de 07 de julho de 1997, RESOLVE:

GESTAOORQAMENTO EDO

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

1. DAS DEFINIQOES

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

SERVIQOS CONTINUADOS sao aqueles servigos auxiliares,
necessarios a Administragao para o desempenho de suas atribuigoes,
cuja interrupgao possa comprometer a continuidade de suas atividades e
cuja contratag3o deva estender-se por mais de um exercicio financeiro.

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

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

continuados sao aqueles que apoiam a realizagao das atividades essenciais ao

cumprimento da missao institucional do orgdo ou entidade, conforme dispde o

Decreto n° 2.271/97. Esse ultimo conceito impoe um carater de subsidicirio aos

servigos terceirizados.

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

expressao servigos contmuos nao traria maiores complicagdes, nao fossem os

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

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

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

aos servigos cuja execugao se protrai no tempo”.

D/inino *l/It*
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As notas de empenho demonstram a continuidade do fornecimento de

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

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

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

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

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

necessario o contrato, entendo ainda pela necessidade de confecgao e

publicagao do instrumento contratual.

Caso seja formalizada a contratagao pelo instrumento de contrato,

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

presente pleito foi solicitado anteriormente a finalizagao da vigencia da ata

preenchendo assim todas as condicionantes necessarias.

Ill - DA CONCLUSAO.

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

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

pela possibilidade de conversao da ata de registro de prego n°. 020/2019, em

instrumento contratual, face a necessidade de continuidade do objeto

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

condigoes inicialmente reaiizadas no certame.

£ o nosso parecer, meramente opinativo.

Nestes Termos.

LAURO DE FREITASÿBA, 3( IO de

DR. FfENI IRA SILVA

SUBPROCURADOR GERAL

Ti
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N” 127/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: MONTES
CLAROS TRANSPORTES E SERVERS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.185.582/0001-77
Modalidade: Pregao Presencial (REGISTRO DE PREÿO) n° 008/2019. Processo: 08178/2020,
Objeto: Contratagao de empresas para prestagao de servigos de fretamento por viagem de onibus,
micro-onibus e van a serem utilizados no perimetro metropolitano (Lauro de Freitas, Salvador,

Camagari, Dias d’Avila e Simoes Filho), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistencia Social, Cidadania e Igualdade Racial, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da
Juventude, Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer e Gabinete da Prefeita. Conforme
Termo de Referenda e Planilha discriminativa no anexo do Edital do Pregao presencial para registro
de pregos - n° 008/2019, que passa fazer parte, para todos os efeitos deste contrato. Dotacao:

02.1100.2029.339039.00;
02.1601.2315.339039.00; 02.1800.2079.33903900.00. Valor: Valor Global dc R$1.618.760,00 (um
milhao, seiscentos e dezoito rail, setecentos e sessenta reais), referente ao saldo da ATA de Registro
de Prego n°020/2019 - PregSo Presencial n° 008/2019. Observacao: Trata-se de conversao de Ata

de Registro de Prego em contrato, visando atendimento de denianda futura e com objetivo de

evitar prejuizos para Administragao Publica em face de eventual descontinuidade contratual. O

Servigo sera executado e pago conforme o surgimento da demanda, se necessario, e atendendo
as iimitagdes impostas pelas restrigdes tecnicas em decorrencia da Pandemia Covid-19. Periodo
de vigencia: Q prazo de vigencia do contrato e fixado a partir da data da sua assinatura e tera a

duragao de 12 raeses. Data da Assinatura: 30 de Julho de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho -
Prefeita.

02.1200.2030.339039.00;02.0100.2020.339039.00;

CERTIFICAQAO DIGITAL: EF2BLCIMWIWYZPJ9G7R/IG

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente. ., A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASJEfe
PREFEITURA MUNICIPAL DE UJRODE FREITAS

Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo

PREGAO PRESENCIAL - N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 08178/2020

CONTRATO N° 127/2020

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

13.927.819/0001-40 com sede na Pra?a Joao Thiago dos Santos, N" 25 - Centro, nesta Cidade. representada neste ato por

sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Graniacho, doravante denominado CONTRATANTE e

de outro lado a empresa MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIC'OS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nD

07.185.582/0001-77, estabelecida a Rua S3o Pedro, S/N - Parque Petropolis - Dias Davilas/BA - CEP: 42.850-000,

neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurapoes, doravante denominada CONTRATADA, com base

nos termos do Processo Administrativo N° 08178/2020 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as

clausulas e condi<;3es a seguir:

CLAUSULA PRiMEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

Contrataÿao de empresas para prestaÿSo de serviÿos de fretamento por viagem de onibus, micro-onibus e van a serem

utilizados no perimetro metropolitano (Lauro de Freitas, Salvador, Camafari, Dias d'avila e Simoes Filho), para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Cidadania e Igualdade Racial, Secretaria Municipal de

C'ultura, Secretaria da Juventude, Secretaria Municipal do Trabalho. Esporte e Lazer e Gabinete da Prefeita. Conforme

Termo de Referenda e Planilha discriminativa no anexo do Edital do Pregao presencial para registro de preÿos - n°

008/2019, que passa fazer parte, para todos os efeitos deste contrato.

PARAGRAFO UN1CO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo - Processo

Administrativo N° 08178/2020, com todas as instates e documentos. e, em especial, a ATA de Registro de Pre90 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 o Valor Global de

RSI.618.760,00 - (um milhHo, seiscentos e dezoito mil, setecentos e sessenta reais), discriminado conforme planilha

abaixo:

Henrique Tana|
Sub. Procurator do W]i

Procuradoria GerallPMI
Matricuia 661life

iniclpio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 08178/2020

2
DISCRIMINAQAO Valor TotalV. UnitbrioQuantUNID/ViagensLU

Fretamento por viagem de bnibus rodoviano com
capacidade para 44 pollronas. ano fabricagSo 2018.

R$1.530.760,00R$980,001562Viagens1

'" f. -tV >.

Fretamento por viagem de van; que comportem acima de
09 (nove) atb 16 (dezesseis) pessoas, veiculo
novo/velculo semi novo, ano de fabricag§o 2015 com 03
(tres) portas, com motorista, combustivel e todos os
acessbrios, para transporte de pessoas; (de acordo com
normas de trSnsitos -CNT) e perfeitas condigOes de uso,
com combustivel e motorista devidamente habilitado

R$600,00 R$48.000,00801 Viagens

Fretamento por viagem de micro bnibus. que comportem
acima de 17 (dezessete) atb 26 (vinte e seis) passageiros.
Veiculo novo, semi novo ano de fabricagbo 2015, com
motorista, combustivel e todos os acessbrios, para
transporte de pessoas; (de acordo com as normas de
trbnsitos - CNT) e perfeitas condigbes de uso, com
combustivel e motorista devidamente habilitado._

R$40.000,00R$800,00502 Viagens

K
mil,Ktecemomessentoi'Qls.

TOTAL

2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os Iributos, 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 licitagao, estarao incluidas nos pregos

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1. Fiscalizar a execugao do contrato;

3.2. Usar sempre que necessario o suporte de atendimento tecnico que e oferecido pela contratada;

3.3. Proporcionar as condigoes necessarias para a realizagao do servigo. bem como a indicagao dos locais a serem

efetuados os referidos servigos deste Termo de Referencia, de acordo com as normas Municipals.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Executar a prestagao de servigos obedecendo rigorosaniente ao disposto no Temio de Referencia do Edital do

PregSo Presencial para Registro de Pregos -N° 008/2019;

4.2. Providenciar a imediata corregao de deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo ORGAO

GERENCIADOR referentes as condigoes fmnadas conforme Ata de Registro de Prego;

4.3. Viabilizar o atendimento das condigSes firmadas a partir da data de assinatura deste Termo:

4.4. Obrigar-se ao acrescimo ou supress5o de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital do Pregao Presencial

para Registro de Pregos-N° 008/2019, conforme Art. 65, § 1° da Lei N° 8.666/93;
Menricne Tab; id

#ub. Precurador dfc
Procvradoria Geral/pi

Matrifu.'a 66ai -9

Munjcol
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LAURO DE FREITASA
PREGAO PRESENCIAL - N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 08178/2020

CLAUSULA QUINTA -FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancaria, mediante deposito na conta corrente da Contratada, no

prazo de ate 30 (trinta) dias uteis apos a execuifao dos serves/ entrega de materiais no local determinado. acompanhado

da respectiva Nota Fiscal/ Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual sera conferida e atestada pelo

servidor ou comiss3o responsavel pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da Lei N° 8.666/93, e desde que

nSo ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada;

5.2. A execu<;5o dos servifos/ entrega de materiais sera feita conforme estipulado no Termo de Referenda;

5.3. A Administra93o n3o recebera material fomecido em desacordo com esta Ata e Termo de Referenda do Edital de

Pregao Presencial para Registro de Pre?os-N° 008/2019, sem prejuizo da aplicaÿSo das sarujdes previstas.

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposiÿo contratual e se o fato for devidamente comprovado,

os pagamentos devidos ficarSo retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuizo de

quaisquer medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DA RUBRICA ORQAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato ser2o pagas com recursos consignados no or?amento do MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas or9amentarias: 02.0100.2020.339039.00; 02.1100.2029.339039.00;

02.1200.2030.339039.00; 02.1601.2315.339039.00; 02.1800.2079.33903900.00.

CLAUSULA SETIMA-DA VIGENCIA

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

CLAUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO

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

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

CLAUSULA NONA -RECISAO CONTRATUAL

9.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi9oes estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notifica9ao, atraves de oficio.

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da CONTRATANTE declarar

3

Henrique Tnrja
tub. Procurator dolv

Procuradoria Gÿnal
Matricu;a 66M4-9

pio

*7



mm

JHL PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL -N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 08178/2020

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as

demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

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

8.666/93;

9.3. No caso de rescis3o por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviard a CONTRATADA aviso previo,

com antecedencia de 30 (trinta) dias;

9.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelato judicial ou extrajudicial, nos casos

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

9.5. Em qualquer caso de rescisSo sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da LeiN° 8.666/93;

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

daLeiN° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposito judicial ou extrajudicial para apurato de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servi<;os de acordo com as especificafSes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA-FISCALIZACAO

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

cldusulas e condi?6es estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -FORO

11.1. 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.

4
Hennque

tub. Procuradoi dfcWunicipic

ProcuradoWGirdl/PMlf
Matricute)6»bl2-S
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LAURO DE FREITASA
PREGAO PRESENCIAL - N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 08178/2020

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, 30 de Julho de 2020.

•O-SQL» Q -~Gl
MUNICIPIO DE/LAURO DE FREITAS/BA

Moema Isabel Pasdos Gramacho-Prefeita

/ / CONTRATANTE

MONTES CLAROSÿfRAIÿPORTES E

SERVICOS LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

cpF:oH46a£j64F

'NOME:

BOUOJUMSAIACPF:

"Sai-
Witncuia 66tl2-sy


