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PREF TUFIAMUNIQPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARAÇÀODE ADEQUAÇÄOORÇAMENTÄRIADA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO,na qualidade de Ordenadorde Despesas,que existem recursos orçamentários

überados para a finalidade indicada no Processo n° 14624/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas- QDD, do exerciciocorrente.

DECLARO tambem que a despesa. abaixo identfK:ada, tem adequaçäo com a Lei

Orçamentáriade 2019 (n* 1,772/2018), com o Piano Plurianuat 2018/2021 e com a Lei de

Diretrizes Orgamentárias(no, 1 732/2018) eno ultrapassaráos limites estabelecidospara o

exercício financeiro de 2019, em conformidadecom as disposiçõesda Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, e com a Lei CompiernentarFederal rf 101, de 04 de maio de 2000,

espec cente quanto as normas dos art pas 16 e

Identificaçäo da Despesa: Renovaçàodo Contrato n H3/2018 por mais 06tsels; meses

celebrado com a MA Refeições e Eventos Ltda -- EPP para prestaçäo de serviços de

admitustraçao prepara fornecimento e distnbuiçao de refeições para a Cozinha Comunitana

de Itinga no valor de RS 473 880 00 tquatrocentos e setenta e tres ml e oitocentos e oitenta

reals)

Dotacao Orcamentária n :

ËÖÕË kÕËÄTiV ËCÕÈŠŠ ÈÏ¾ËC

02

DECLARO enfim. que as informações e documentos existentes neste protocoladoestao de

acordo com as regras administrahvas atestando portanto a regulandade do pedido nas

esferas CMI e penat em especialno que tange ao dispostona Lei Federaln? 8.429, de 02 de

junhode 1992 podendoo protocoladoseguiro seu trâmite administrativo.

Lauro de Freitas 07 de agosto de 2019

Ordenador de Ciente

Celene Osne M Rochat
Cadastro n 46 435

Coord de Exec Drçamentana/SEf AZ



GG%TRNO DO TADO A BJ4RIA

S£CRETAMA DA FALEWA
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e

F ce certheodo que nao constam, até a presente data pond Pt¢iista de responendlidade da pessoa fleical av ikwidma oc na

denWicada, reladvas aos tributos adminokedes por esta Secretada
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PREFEITURA MUNICIPiO DE LAURO DE FREITAS-PMLF
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL.VIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAÇÓESDE PROCESSO

Trata-se de pedido de renovação do contrato n°

013GO‡S firmado entre o Municipiode Lauro de Freitas

e a MA Refe es e Eventos Ltda, que tem como

objeto a Pres a o de serviços de admin stra o,

preparo, fornec mento e distribuiçãode rete ç6es para

Jorge Alex a Silva Santos



CONTROLADORIA GERAL DO MUMC PIO

Procewo: 14624 2014
Interewmbd:0; NEillU M
\wunlo: Renotaçùo de Contraio n"UIT2018- contrata a de empresa especialit ala no ramo

de ahnientação industrial coletita, para compra de materias, prestação de versiço de
adminisiraçùo, preparo. fornectinento e distribuição de refeiçûcs para a cotinha comunitaria.

\ \1111 M

!)I W \i lit)

Vieram os autos para anábse à processo rdative w 3" Tenno Aditivo de renovaçào de

prazo pam o conaato rf 013/200 edebrado em 1 de Janeiro de 2008s Compulando os autos,

processo, quais se am:

(ii) Ausência do aceite ao ad tivo pela empresa

(ui) A Cert dio com Fisco Municipal encontra-se vencida;

i lì ì

'

ha

Reb ilgueira se

pio re aw mento

R Silvandtr F. Chaves 108 QK Lt 3.4 tote.mwnto Jardim Aeroporto. Edif. Torres Busmess la Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



Secretaria Monopd da Fazenda
Departarnente de AdmW¾traç&c Tähd:hda

CERT/DAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
ConipW:nwoor n 90 de 22 de

CONT NTE M A REFEICOES E EVENT S LTDA

AVENIDA GOM J A URVAL CARNElROs 30 5. SALA 302 - h
ENDERE MULTlPLACE BOULEVARD FEIRA

CNPJ CPF $$A44LTSUGOOLST

SCROM MumcPAL IWe

scRIÇAo DE L¾AuzA Ao atoes4

ATMDADE ECONÒM‡CA PRINCtPAL 54.20441 - Fomeeknento de a estos preparados
propenderanismentepara empresas

DATA DA EM SS DA CERTlDA 19/08/20t9

DATA E VAUDADE DA CERTIDA 1800/2019

51037a66f715 c22ebf3chd407ad7e1

|
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> Haawice de Ernpregner apresenta es estros des CRF
Unentacées ReguWinde de Ernpregador

escrição: 16 444 75U0001-37
Ratko social: M A REFEICOES E EVENTOS \ TDA

Ma de Whdade
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VERNO14) ESTADO DA BAHIA

RETARIA A FATENDA

( crtidnu Neptha de Ikhilos I ributorios

aguda para os eMon dos men 3 e 114 da Let MSS de 11 de dezembro de 1981 - Cadige
Tdbetádo do Estado da Bahia)

que rado constwn, MA a presente data, pendhrtelas de respçosab¾dade da pasos il ca
idw¾icada, relativas aos Muutos admirnstra¢¾ por esta Secretark
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O

V¾da wt a onesaram o No cart a Mý¾ de 44 a oc au no PJ da
CMana da Roem FM de MW¾¾a A Fa
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PREFEITURA MUN C PAL E LA DE FREiTAS

MED/CAO DE SERVlÇOS
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Iemos
passos

efeituto Mimicipal de Lauro de Freita';

TACÄO DE PREC

bjeto

O
/INHA COMUNilARIA Of (HNGA

Quant
HEM a ved i n i Annal

r )

i i

45432 760

Se33 eOC 3

VALOR TOTAL - --- ===== RSI 325 280 00
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Gerente Comerdal
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Cha é

Estamos apresentandocotação para o femacimento de refeiç es na Cozinha
Comunitáriade itinga, conforme solicita¢o,
Agradecemos o contato e estamos a d sposição para qualqueresciarecimento,

COTAÇAO - CO/INHA EXPERIMENTAL

O
it0M Especdicaçao UND 03" 3°' Valor Mensal Valor AnualMensal Unitario

herein de tono de ob po . de serva nrho ror Hi
prevenM, à e, equip irnen uh w ilu Hilloados

1 i M a h Hi / 10 R$ 369.600.00

1 2 A .. RS 543.840.00

1 3 i RS 264.000,00
VALOR TOTAL

1R$ 1.177.440,00



COllNHA EXPERIMENiikL

ITEM Especificaçao UND Quant. Valor Valor Mensal Valor Anual
Mensal Unitario

O Sergo a ahmentaças industral Coleuva, Dor idonn meses, para canipra de r, waas

presur;an de serviços de adonostacao. prepara tornaamerto e istnbuiçaa rie ?]O (dozent a

refuges sendo 03 tumes (h>tahrando 600 refeiçoes denaSL para Connha Comunitana n

bauro de Mmga na cidado de Lauro de Froitas - BA alen do fomecimonio de todos os gèntno
demos insumns supervisno o treinamemo de nian de obra, prestação de servicos de

manuWW an i orreuva e pwvenuva dos equipamentos e utensilias utilizados

ti Cak da Manom Ser. 4 400 R$ a 60 RS 19 800 00 RS 237.600.00

L2 A me o on 4 400 RS - ' 70 RS 51 480. O RS 617.760,00

L3 opa Serv 4 400 R$ 3,90 R$ 17 1û0,00 R$ 205.920,00

VAL U * 'AL ------ --------------------------- RS LO6L280,00

Feira de San:an NBA09 de Seiemore de 2019

M A REFEIÇOES E EVENTOS LTDA
16,444.751/0001-37

ANTONIO COSTA ASSIS JUNIOR R

\1 4 RFFFlÇûFS E EVV%10S I TD4
("VPJ: lá444.741400M7

DUR\ ti i tRNEIRO, Y ½Œ%101 iIPI ( 6 80111VtRD,80 \



PREFE RA EkJN P!O DE LAURO DE FREETAS-PMLF
SECRETAFDA MUNICIDAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMOES

ff HA LR INE ROSA ES DE PROCLE

b) Aceite ao ad livo pe a empresa anexada à f 53 dos
autos,

c) Certidão com Asco munidpatFGTS e Estadual
a 50 foram devi mente atualizadas

Após sanadas pend ncias, encaminha-se a CGM para
prosseguimento do feito

Jorge Alex Iva Santos



Comprovante de Inscriçào o de Situaçao Cadastral

Contabuinte,

Confira os dados de identîticaçëoda Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência providence junto à

WB a sua atuali2açâocadastrat

A infonor o sobre o porte que consta neste comprovante a declarada pelo contribuinte.

REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO "
O 444 750000037 12 0h2012CADASTRAL

M A REFFICOES E EVENTOS L TDA

Y A REFElCOES OFM S

¼ 20+01 - Fornecimento de 40mentos poparados preponderaniemen1e paa empresas

47 29-6-99 - Comercio varejlsta de produtos alimenticios em geval ou especiahzado em produtos almwntrios nao
espot ificados anteriormente
47 59.8-99 - Comercio varejlsta de ouirns artigos de uso pessoal e domestko nao especaficados anteriormente
47 72-5-00 - Comercio varejlsta de commeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
¼ 11 /-01 - Restaurantes e simihurs
% 20.1-02 - Serviços de ahmentaçao para eventos e recep ees - bufe
56 20-1413 - Cantinas - serviços de almwatação privatryos
1 20-5-00 - Locaçao de mao-de-obra lemparana

206 2 - Somedade Ernpresana i
tratan i

AV GOVERNADOR JOAO DURVAl t ARNFIRO US SALA 302 E 303 MULTIPLACE
BOULEVARD

44051 335 SAO JOAO FFIRA DF SANTANA BA

COMERCIAL MACOMERCIAL LOM BR (7¾ 3625-lhoß

( L
ATIVA 12 07 2012

1 10 09 2 19 11 B i
1 1



Comprovante de inscriçao e de Situaçao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Idendheaçãoda Pessoa Juridica e, se houver qualquer diverghneia, providencie unto à

RFB a sua atuakzaçàocadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÄO
13 530 225 000000 0E03/1972CADASTRAL

LPATSA ALIMENTACAO E TERCE RiZACAD DE SLFVICOS ADMINISTRATivCS L TDA

er oseassos owA s

56 20 01 - Fomel amento de abroentos preparados torponderantoniente para empreas

49 21-0-02 - Serviço de transpone de passageiros occar,ao de automoveas com motonsta
56 10 8.01 - Hoteis
70 204410 - Atividades do consultoria em gestao empsesarial ext eto e onsultona tm nica especefu a

78 10-8-00 - Sele ao e agenciamento de mao-de-obra
N 20 000 - Loca<,ao di mao-de-obra temporarm

0 11 001 - Atividades de vigilanua e segurança preada
31 ILMIO - Serviços tomtyrtados µma apoio a editmos exceto condommios predos
81 21-4-00 - Ltmpera em predios e rm domacehos
81 29-0-00 - Attvidades de limpeza nao especificadas anterrotmento
81 30-3.00 - Atividades paisagtstacas
82 99.7-99 - Outro ato idades de hereços prestados panc¡paltnente as errorosas nao espec:fu ada antenormente
M23-0-OO..Just<a
96 00 01 - Lavandenas
% DL143 - Toalbewus
4/ 29-6-99 - Comercio varelista de produtos alimentinos em genil ou especiahzado em produtom ahmenheios nao
espfLifiCSAÛ$ 3DI Ofmd ÌÛ
52 11-7-01 - Atmarens geraes - emissao de warrant
52 1LLO2 - Guardemoveis

7069 - Socied de Empresana Limitada

R RUBENS GUELLI M i SAL A 403

TAIGARA SAi VADOR BA

tot i VMN : i
i nu

JANDINA LEMObPASSOS£OM BR ' (11) 3483-0985 I (71) 3483-0937

vedra

ATIVA 03/11/2006



Comprovante de inscriçao e de Situaçäo Cadastral

Conuibuinh

Conföra os dados de Ideratificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergância, providenciejunto à

FB a sua atuakzação cadastrat

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÄO E DE SITUAÇAO
10 125 790000016 A05 196.
MATRiz CADASTRAL

CHALE REFElCOES LTDA

DEMAIS

20-LO1 - Fornoomento :Je ahnientos preparados prepondarantemenic para empresa

à 30-2-00 Fornoemeno e gestão de verarsos humanos can wrce vos
78 20-5-00 - Locas.ao de mao-de-obra temporaria

2tin.2 · Sor iedade Ernpaceana Limitada

TOMA7 GON/AGA 11

0 00fl
i

PERNAMBUES SALVADOR BA

VA 261 2004

10 09 2019 11 26 09

Ovbr/PessoaJudealCNR&chp reWWCnggrave Comprovante asp



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo: 14624 2019

Interessado(a): SEMDESC
Assunto: Renovaçäo de contrato n ot3 2018 contratagäo de empresa especializada no ramo

de alimentaçäo industrial coletiva, para compra de materias, prestação de serviço de
administraçâo, preparo, fornecimento e distribuição de refeições para a cozinha comunitaria.

A SEMDESC
DESPACHO

verificase que o pedido em tela refere-se a prorroga orontratuaL

Levando ern consideraçãío o consumo mensa dos últimos 06 meses,

O

TOTAl DE (DNWMO RS 235,CO,00
MEDIA DOS ULTIMOS 6 MESFS RS 39-194,00

Desta forma, recomendamos que a Uddade requisitante ajuste o pleito, renficando a SDC, PAC

e dedaraçëo orçamentária.

Face ao exposto, devolvam-se os autos para adoçâo das medidas corretivas, b

(o2 dias uteis), em prol da vgêndado contrato,a saber 18/oghety,

e
Rebe FAgueiras

Lauro d reitas/BA, u de Setembro

ÀPIAVi e Masdmento
contro der Geral do Município
Matrikula 66536

R. Stivandir F. Chaves, 108 Qit Lt 3,4 - Loteamento 3ardim Aeroporto, Edif. Torres Suomess 3° Andar
Sala 328 - Lauro de Frotas Ba. CFP 42700·000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

fàia

Fonte de Recurso Te ourn Lanven o etc

50073

. 51 CBM 3

A ConnM Comune « She equipamentos pùb ces de Segurança Amentar e noona e fazem parte de um coquato de apdes

dtadas para gara* o esto humano a a Istaçào adequada combatendo a insegurança akmentar que ahnge parcela
considerável da população Paa As Cozinhas Comuntárias i m se mostrado um inskunwie de intervenção skende no

fometimento de ahmentagho de qual dade para a poptdaçào em adua o de winerabilidade social

[ii I, il 0 Ilt il|. I IUiÍ il I Il!\ l IIllllÌil li! i! ijll

O
Ub eto a ser adqumdo ou contratado

de ecurs

Prorrogação contratu por mas 06 seis) meses do
contrato V 002018 oletrado entre o Municipio de
Lauro de Fmus e a MA Rekiç0es e Eventos Ltda
EPP one tem earno ot¢o a Prestaeso de sereços de

n sua ao preparo ornemmerso e desvito¢o de

Moda dade heitatoria para aquis oleontratacao do bemiserv to



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

ve cu o de pubhcaÇao do Trunio de Dispensa muu Eatuito de Contrato

, i |} ii li

Lauro de Freitasik 0903/2019

Helder á Iva
Okeb anceiro
Matt 64MS Yoer,a Isabe Pa e Gra,

Sectelaria Municipahde vimento Social e



PREFFITURAMUNICIPAlDE

DECLARAÇÄODE ADEQUAÇAOORÇAMENTÁRIADA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO. na qualidadede Ordenadat de Despesas que existem recursos orçamentanos

liberados para a finalidade indicada no Processo n" 14624/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas UDO do exere o ocuenn

DECLARO. tambem que a despesa aba;xo sdendoada. tem ;¾iequaçao om a i

Orçamentána de 2019 (n" 1 2/2018L com o Piano Plunanual 2018/2021 e com a Lei de

D retozes Orçamentanas 32 2018; e rao durapassara os broes estant nos pa a :

exercicio hnanceiro de 2019 em conformidade com as disposiçoes da l ei Federal n 8 666 de

21 de ymho de 1993, e com a Lei ComplementarFedotal n- 101, de 04 de maio de 2000

espealmente quælto as normas das anigos de

Identificação da Despesa. Prorrogaçäa de prazo do Contrato re 013/2018, por mais 06;sels;

meses celebrado com a MA Refetções of ventos Ltda - EPP, pala prestaçao de serviços de

administração, preparo, fomecimentoe distribuição de refeições para a Cozinha ComunitMa

de itinga, no valor de R$ 354 460400 (trezentos e cinquenta e quatro mit quatrocentose

sessenta reais)

DotaçaoOrçamentaria n°:

ÉÕÕËŒ Ü0 ÉÄO,WÄÏÏŸ ELDE ËÌžËC

DECLARO,enfim, que as informaçõese documentosexistentesneste protocoladoestäo de

acordo com as regras administrativas,atestando, portanto, a regularidadedo 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, pode o protocoladoseguir o seu tremite administiattva

Laura de Frenas 12 de setenthro de 2 19

Ordenador de Despesas Ciente,
Car11¾F)o e muiligur

Celene Dinit M Rocha

Cadastro a 46 435

Coord de Exec OrÇamentáriatSEFAZ



PREFEITURA MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-PMLF
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAÇÖESDE PROCESSO

Processa

b izada allevada as fl 065 aos
a

Eni i de SetenA in de 20b

Jorge Alex d Silva Santos

M u



CONTROLADORIA GERAL DO MUNIClPIO

ASSUNTO UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N'

PrOffogagio Conk taal SEDESC 14624fl0tg

Valor: I¾ ½4 46o,oo
Fundamentaç3o Lei 8666 e outros
Objeto: Contrato n* 613/2018

Trata-se de solicita ão de renovaçäg pelo prazo de 06 (sels) meses do contrato n°

013/2018, celebrado com a empresa MA Ref eiçöes e Eventos L TDA-EPP, cujo ob eto é a contratag50
de empresa espedalizada no ramo de alimentaçäo industrial coletiva, para carnpra de materiais
prestaçäo de serviços de admirústração, preparo, fornedmento e distribuição de refeigöes para a

CO2inha COrnunitária.

DOCUMENTOSANEXOSAOS AUTOS

da en

DA ANÁLISE

ndrad isten, u o re

R.seva, rF thavet 10SQK.LtW4-Lotammento n,EditT T Andar
sala na - Laura se Frenas sa, cm creo-ooo '
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PARECER JURiDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14624/2019

ÕRGÄOREQUERENTE:SENDESC

ASSUNTO:RENOVAÇÀODECONTRATO.

EMENTA: RENOVACAO DE CONTRATO.

I - RELATÕRIO.

Trata-se de pedido renovaçãocontratual,referente ao contrato de cozinha

comunitária que possuicomo objetivoo preparo, compra de materiais, fornecimento
9 0 staburcà se es para a comunuiade de NGA

Na justifcativa de renovação a Secretaria informa da necessidade da

continuidadeda prestaçñode serviçosem razão de atendertoda comunidade local,
fator este que em caso de negativa ensejana a paralizaçao das abvidades

administrativas de forma gerat ocasionando prepuzo daqueles que depende das

Encontra-se acostado aos autos certid es de regularidade fiscal
documentos probatórios da empresa, contrato inicial termo aditivo, pedido de

realização de despesa com dotação orçamentária, justificativa pela renovaçãodo

prazo contratot respostae cumpämentode diligenciassolicitadas.

II - ANALISE JURIDICA

Inlaalmente convem ressaltar que e:mte em andamento tenh;a ao de
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novo certame contudo a inexecuçao durante o lapso temporalpara a concretizaçao

de novo contrato provavelmenteensejana em um pieguizo real a populayao iocal

A continuida da manutençaoaas v as mi cas e ne suma a poiar a

ao Municipiode Lauro de Freitas - BA, eis que é fato público e notório a dificuldade

que os Municipios estão enfrentando em razão da crise econórnica, assim a

continuidade de urn contrato com as mesmas condiêões de preço or g nalmente

realizados preenche a condição da vantajosidade.

Em regra. a duraçao dos conbatos dessa natureza (serviços continuos)

no pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposiçëo da Lei n°

8 666/1993. No caso em tela, a prorrogação pretendidanão acarreta a extrapolação
desse lirnite, contudo a justificativa para a prorrogaçâoencontra-se plausível na

fundamentaçãode outros dispositivoslegais,

Da leitura e interpretaçâodos dispositivosacima transcritos,conjugados
com as disposições da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprud ncia do TCU sobre o

assunto extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas á

reguiandade da prortogação ao prazo contratual a saber 1) exssténea ne olevisao

contratual admitindo a possibihdade de prorrogaçào. 2) Interesse da Admentstração
na <antinuidade dos serviços 3) interesse expresso da contratada na prorroga aoO 4) limite total de vigencia de 60 meses 5) prestaçào regular dos serviços ate o

momento 6) obtençäa de preços e condiçoes mais vantajosaspara a Administraçao
7) reduçäc ou ehminaçao aos custos ja pagos no pnmeiro ano 8) *espedo aos

limites de preços estabelecidos no Orçamentoe Gestao. e 9) aprovaçao formal pela

autondade competente 10) Manutençãoda condiçoes iniciais de habiataçao pela
contratada

No presente caso, o contrato já possui prazo de 60 (sessenta)meses,
assim decorrendo a regra geral contudo o legisladortrouxe a excepcionalidadeno

disposto do art 5T § 4" da Lei 8666/93
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"Art. 57. A duraçäo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita

a vigência dos respectivos créditos orçamentarios, exceto quanto
aos relativos:

II - a prestaçäo de serviços a serem executados de forma continua,

que poderão ter a sua duraçäo prorrogada por iguais e sucessivos

periodos com vistas a obtençäo de preços e condições mais

vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

49 Em carater excepcional. devidamente justificado e mediante

autorizacäo da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 11

do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze

meses. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 1998)

da autoridadesuperior, o prazo de que trata o inciso il do put deste
att go poderàser prorrogadopor até dozemeses"

Conforme estabeece o oc. 8 do art 57, admite-se a prorrogaçâo do
prazo de vig ncia dos contratos de prestação de serviços continuos visando à

obtençàode preços e condiç es ma a vantalosospara a Administração.

19 dois preuntos atados tratam de situaçoes datintas e independentes
18730 peÍD GHal lŠO Se ennfundem O unico ponto de aproximaçan reside no fato de
trame de uma mesrna rece > s PUde de prestacäo de servicos contmuos

nelusive além da prorrogação pelo prazo disposto no inciso segundo,
existe também a aplicabnidade do § 4 requer a caracterização de situação
excepcional, não bastando a simples aferição de vantagem econ mica para a
Administraçëo, elemento próprio da hipótesecontida no inc. R do art 57,
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429/Hi va determmar ao engaa unsdicionado que

Udlize a faculdadeprevistano § 44 do art 57 da Lei n° 8686/93 sornente
em caráter excepcional ou imprevisível para atender fato es#anho à

vontade das partes, gþptendo-peA ha apenas corn a justificativa
de oraçosmais vantajososà Administraç40

Acórdäo n" 10 138/2017. que a anallse da natureza da atividade e sua

conformaçáo em serviço continuado deve ser feito caso a caso e confrontar com a

forma de atuaçäo do órgao contratante

O caráter continuo de um servtço pr1 57. tactso Il da L el 8 666/1993) e

determinado por sua essencialidade para assegural a integndade do
patnmónio publica de forma rotineira e permanente au para manter o

funcionernento das atividades finahstras do ente adournstrahvo de modo

que sua interrupçúo possa comprometer a prestaçáo de um sern o

publico ou o campameritoda missän institucional "

Atente-se,contudo, que a Lei n° B 666/93 não traz disciplinaalguma sobre
a apBeação fracionada da prorrogaç o excepcional ou se haveria apenas a

possibiidade de operar urna ùnica e excepcionalprorrogaçãodkato por até doze

imaginede, por exemplo,que prestesa alcançaro 60° me de vigência
contratual, a Administração instaurou o processo Scitatório, contudo não houve
tempo hábi, assim a renovação em carMer excepcional até o termino do
procedimerdo Reitatório é o meio mais viável e vantajoso, eis que enste a
0,8 tden V3 005 ÍSFWOS Oli 0e5 CODUM.¾

Nesse caso, uma attemativa para evitar a paralisaçãoda atividade seria
promover a prorrogação ordnária do atual contrato, com base no art 57. IL

Face ao exposto, entendo pela viabindade juridica da renovaçëo
contratual, pelos fundarnentos acima delineados, havendo o preenchimentodas
condicK>nantes necessanas ao pleito
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III - CONCLUSAO.

E, po ro 'avor v.rehlente a protroga ao do ora atu

inicialmente ajustadoem mais 06 (seis) meses mantendo se as mesmas condições

e temios inicialmente pactuacos

Plomovendo e a Gaboracao do temio ad tivo

O
o pareor, am

NestesTermos.
LAURODE FRETASyd Dig

D . M SILVA
AL

0



Histórico do Empregador

inscrição: 16 444.75 00001-37
Razão soclah M A REFE COES E EVENTOS LTDA

Data de
. Data de Vahdade Nunwro do CRF

E aod estura
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CLÁUSULA SEGUNDA: gg§Q§ÅQi Eue aduivo poderà ser rescimäki a qualque tempo, sensus paa a Coinannte,
mediante conchado do Proesso Menatório ein tramite
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