
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATOO presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura. Este instrumento produz efeitos até o total cumprimento das obrigações pelas
partes, mesmo após o término da vigência da Ata de Registro de Preços correspondente,

observado o disposto no art. 57  Io da Lei 8.666/93.

Valor Total do Contrato: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais)

R$
115.200,00

Valor Total

para 12
meses

R$
9.600,00

Valor
Total

R$
4.800,00

Preço
Unitário

VOLKSWAGEN
/GOL, ANO
2017

Marca/ Modelo

02

Quantidade
Total

Locação de veículo

completo, motor com
potência       1,6,

fabricação/modelo
não inferior a 2017,
capacidade  para 5
passageiros,   vidro
com   resfriamento
fume, som MP3/CD
player,
quilometragem livre

motorista por conta
da  contratada   e
combustível     por
conta            da

contratante.

Denominação

2

Item

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA, E A EMPRESA
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA -

ME, NA FORMA A SEGUIR:

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, inscrita no CNPJ sob n
32.712.275/0001-44, localizada à Praça Filemon Bezerra Lemos, n 172, Centro, nesta cidade

de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Presidente, o Senhor Astrogildo Soares da Costa, infra-assinado e a
empresa Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ/MF sob o n 14.970.182/0001-38, situada na Avenida Erotildes Noer de Aragão n 2274,
Bairro Jardim do Sertão, em Nossa Senhora da Gloria/SE, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. Genilton Alves de

Freitas, adiante firmado, consoante os termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei n 8.666 de 21 de

junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei n 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei
n 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL N

04/2019, e as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETOO presente contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços n 02/2019, tem por objeto o
serviço do item abaixo indicado, o qual deverá observar o padrão de qualidade exigido no

Instrumento Convocatório correspondente ao Edital de Pregão n. 04/2019 e seus anexos, que
passam a fazer parte deste contrato, juntamente com a documentação e propostas de preços
apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por lote, conforme consta nos

autos do Processo em tela.

o
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO
Os serviços deverão ser fornecidos, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes,
no prazo de até 24 horas, contados a partir da emissão do empenho e assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:I- Disponibilizar os veiculos solicitados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), após

recebimento da ordem serviço;II- Fornecer os veículos em perfeito estado quanto à parte elétrica, estofamento, fundaria,

limpeza, pintura e mecânica, quanto à conservação dos pneus, freios e faróis, podendo ser os

veículos rejeitados em qualquer ocasião se não forem atendidas todas as exigências;
III- Proceder à manutenção e conservação dos veículos, troca de óleos lubrificantes, seguros,
sinistros ocorridos com o veículo e demais despesas aqui não expressamente mencionadas,

inclusive multas de posturas ou de trânsito, sem quaisquer ônus para a Contratante;
IV- Obedecer e cumprir fielmente todas as disposições legais e regulamentares relativas aos
veículos, de modo a evitar, por parte das autoridades de trânsito qualquer impedimento à sua

regular utilização;V- Substituir  imediatamente  o seu funcionário a pedido da CONTRATANTE, sendo

desnecessária a declaração do motivo solicitado;
VI- Fornecer crachás de identificação aos seus motoristas, conforme o caso, sem ônus para a
CONTRATANTE, sendo obrigatório o uso no período da prestação de serviços, sendo vedado

qualquer similaridade com a empresa contratante;VII- Os motoristas dos veículos, conforme o caso, deverão apresentar-se devidamente trajados e

com os veículos devidamente abastecidos no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua

dispensa ao final do serviço, somente ocorrerá com autorização da CONTRATANTE;
VIII- A CONTRATADA se obriga a socorrer o veículo que apresentar defeito ou sofrer acidente,
consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo de imediato a critério da

fiscalização da Unidade Requisitante;IX- No caso de ocorrência de apreensão ou remoção de algum veiculo, as despesas decorrentes
da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA, sem prejuízo da sus pronta

substituição;X- Obriga-se a CONTRATADA a substituir, durante a vigência desta Ata, os veículos que

ultrapassarem os anos máximos de utilização contados a partir do ano de sua fabricação;
XI- Nos casos de revisões originais de fábrica, qualquer defeito ou avaria do veiculo, que impeça
o andamento dos serviços a contenho, o mesmo deverá ser imediatamente substituído dos
serviços, durante o tempo necessário aos reparos. Poderá ser aceito nesta eventualidade, um
veiculo similar e em perfeito estado de conservação, por tempo limitado para as providências da

substituição;XII- A CONTRATADA arcará com todos os custos adivinhos de qualquer sinistro ocorrido com
os veículos locados, danos materiais e morais causados a terceiros e as passageiros e também

em razão de colisão, incêndio, roubos e demais riscos;XIII- A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos

atos por eles praticados;XIV- A CONTRATADA deverá manter contato com a CONTRATANTE, a quem caberá o

acompanhamento e as providências administrativas ligadas à execução contratual;
XV- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) bem como todos os demais encargos fiscais,

trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da execução do presente ajuste, sem

qualquer direito a reembolsar por parte do CONTRATANTE;
XVI- Durante as locações, quando houver a necessidades de despesas de alimentação, estas

correrão por conta da CONTRATADA;XVII- Aceitar os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo inicial

contratado, observando-se o limite estabelecido na Lei n 8.666/93;
XVIII- Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55,
inciso XIII, da Lei n 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à detentora do
preço registrado. A não apresentação da certidão negativa, devidamente atualizada, ensejará a

suspensão do respectivo pagamento até regularização da ocorrência;

o
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PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer das hipóteses, a CONTRATADA, quando da solicitação por

parte do CONTRATANTE, deverá:I- Comprovar a propriedade ou posse, mediante contrato de locação ou contrato de

arrendamento mercantil (leasing) dos veículos objeto do ajuste, em seu nome;
II- Apresentar a quitação do seguro obrigatório e do licenciamento de cada veiculo, e as

respectivas apólices de seguro de acidentes pessoais;
III- Apresentar relação dos motoristas/ operadores que executarão os trabalhos, acompanhada

de cópia das respectivas carteiras nacionais de habilitação (CNH), na categoria condizente com a

prestação do serviço, conforme o caso.IV- Substituir qualquer empregado que apresente comportamento incompatível na prestação
dos serviços, ou quando verificada a falta de zelo e dedicação na execução das tarefas, objeto

deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
0CONTRATANTE e/ou órgãos participantes obriga-se a:
1- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
II- Diligenciar para que a CONTRATADA obtenha todas as facilidades e livre acesso às suas

dependências para a boa execução dos serviços objeto deste contrato;
III- Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

PARÁGRADO ÚNICO - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A CONTRATANTE irá indicar a colaboradora Vanuzia Santos Melo - CPF 394.831.505-15 - Fiscal

do Contrato lotado nesse Órgão para fiscalizar a execução do CONTRATO. Ao fiscal da Contrato

caberá:I- Receber as solicitações para locações dos veículos das áreas do CONTRATANTE, e

encaminhá-las para a Contratada;II- Receber a documentação de pagamento dos serviços prestados e averiguar as condições de

aceite da documentação e encaminhá-la ã área responsável;
III- Receber reclamações sobre falhas da contratante na execução do Contrato;
IV- Comunicar formalmente ao Setor de Compras e Contratos sobre possíveis falhas ou
descumprimento de obrigações por parte da contratada, solicitando inclusive a instauração de

processos administrativos para aplicação de penalidades.

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTOO CONTRATANTE e/ou órgãos participantes efetuarão o pagamento à Contratada, através de
crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias depois da
entrega do objeto licitado que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da
nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente Contrato de Prestação de

Serviços, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de que o

fornecimento foi realizado a contento.Parágrafo Primeiro - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas

serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação;
Parágrafo Segundo- Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente
com o documento de cobrança, prova de regularidade fiscal(certidão municipal, estadual/icms,

fgts, federal e trabalhista).Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
Parágrafo Quinto - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima

da Ata de Registro de Preços;Parágrafo Sexto - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor
mencionado no "caput" desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final

do adimplemento e a do efetivo pagamento;Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

o
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1.Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, pela inexecução parcial ou
total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, às seguintes penalidades:7.1.1.Advertência: comunicação formal à CONTRATADA, advertindo-a sobre o descumprimento
de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se confere

prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis.
7.1.2.Multa: observados os seguintes limites máximos:
7.1.2.1.1 % (um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do ajuste, limitado

a 30% (trinta por cento) do valor do ajuste.7.1.2.2.10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente e rescisão

contratual.
7.1.2.3.Até 20 % (vinte por cento) nos demais.
7.1.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.1.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.2.O valor da multa aplicada, nos termos do item 7.1. e subitens, será descontado do valor da

garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente,
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo

inicial, até a data do efetivo recolhimento.7.3.A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de

direitos constantes deste Contrato.7.4.A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro
dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da

obrigação.7.5.A suspensão temporária impedirá CONTRATADA de licitar e contratar com a Administração

Pública Municipal pelos seguintes prazos:

7.5.1.6 (seis) meses, nos casos de:
7.5.1.1.Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de  12 meses, sem que a
CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração.

7.5.1.2.Alteração da quantidade ou qualidade dos produtos fornecidos.

7.5.2.12 (doze) meses, nos casos de:
7.5.2.1. Retardamento imotivado da execução do fornecimento dos produtos.

7.5.3.24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:7.5.3.1.Entregar como verdadeiros, materiais falsificados, adulterados, deteriorados, violados,

vencidos ou danificados.7.5.3.2.Paralisar o fornecimento dos materiais sem justa fundamentação e prévia comunicação

à Administração.7.5.3.3.Praticar  ato ilícito visando a frustrar  os objetivos do contrato no âmbito da

Administração Pública Municipal.7.5.3.4.Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento

de qualquer tributo.7.6.Será declarada inidõnea, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração

Pública, por tempo indeterminado, a licitante ou contratada que:
7.6.1.Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 7.5.;
7.6.2.Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em

virtude de ato ilícito praticado.7.7.À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo
não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Forn^cedores do

o
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Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
7.8.Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado impedimento ou de
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a contratada

ficará isenta das penalidades mencionadas.7.9.Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no item
7.1.2.1., essa situação consistirá em motivo para que a Administração rescinda unilateralmente
0contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas no item 7.1. e

seus subitens.7.10.As sanções previstas no item 7.1. e subitens poderão ser aplicadas simultaneamente,
facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias.
7.11.Pela recusa injustificada da licitante em assinar o contrato e retirar a nota de empenho,
ser-lhe-á aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua Proposta de Preços Final,

garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
São obrigações do Contratado:1- Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do

CONTRATADO;II - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos

determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTOEntregues pela CONTRATADA os itens objetos da presente contratação, serão recebidos da

seguinte forma:a)Provisoriamente,  para efeito de  posterior verificação  da sua conformidade  com as

especificações constantes instrumento convocatório.
b)Definitivamente, a contar do recebimento provisório, para verificação da sua conformidade
com as especificações constantes no instrumento convocatório, com conseqüente aceitação pela

área competente.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais
e as previstas em Lei ou regulamento, mediante formalização e assegurados o contraditório e a

ampla defesa:PARÁGRADO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato:
a)inobservância ou inadimplência de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato;

b)subcontratação, cesão ou transferência, total ou parcial dos serviços;
c)Falência, recuperação judicial, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, impetrada ou

decretada.PARÁGRADO SEGUNDO - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente
instrumento, na ocorrência dos eventos do parágrafo anterior, aos seu critério, poderá sustar o
pagamento das faturas pendentes até que a CONTRATADA cumpra integralmente as condições

deste contrato.PARÁGRADO TERCEIRO - Constitui ainda motivo para rescisão do presente instrumento, a
infringência de quaisquer das normas/disposições do art. 78 da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1.O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse da
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos da Lei Federal n

8.666/ 1993, com alterações posteriores;16.2.Eventuais acréscimos ou supressões de fornecimento poderão ser autorizados pela
Administração com observância das limitações legais impostas pelo  Io do art. 65, da Lei n

8.666/93, com alterações posteriores.

o
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Testemunhas:

Sócio Administrador - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.- ME

CONTRATADA

Presidente da Câmara Municipaleossaenhora da Glória

CONTRATANTEO

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:•UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória

•    Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Classificação Econômica: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

•Fonte de Recursos: 10010000

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃOA publicação resumida do presente contrato na Imprensa Oficial será providenciada pela

CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n 8666/93, com alterações

posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente Contrato vincula-se aos termos:
Do Edital do Pregão Presencial n 04/2019 e seus Anexos;Da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante e

indissolúvel deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Nossa Senhora da Glória, para dirimir questões resultantes
da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera

administrativa.E por estarem justas e concordantes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas)

vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

Nossa Senhora da Glória/SE, 01 de março de 2019



DO ENTENDIMENTO
A Lei n 8.666/93, em seu art. 15 estabelece ipisis literis:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
(...)
3. 0 sistema de registro de preços será regulamentado por

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as
seguintes condições:
I- seleção feita mediante concorrência;
II- estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos
preços registrados;
III- validade do registro não superior a um ano.
4. A existência de preços registrados não obriga a Administração

a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condiçõe

Funda-se o presente Parecer acerca da análise da possibilidade de adesão à Ata de
Registro de Preços n 02/2019 da Prefeitura de São Miguel do Aleixo, decorrente do Pregão
Presencial n 04/2019 Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, cujo objeto é a locação de

veículos, por parte desta Câmara.

Observemos, prima facie, que os serviços e compras, dentre outros, da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas naquela Lei, ex vi do art. 2o da Lei n 8.666, de 21 de junho de

1993.

Mais adiante, em seu art. 15, inc. II, a mesma Lei supramencionada reza que as
compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços.

Ambos os requisitos legais, a nosso ver, foram devidamente cumpridos, consoante o
que se apresenta nos autos.

Ex positis, passamos à análise das circunstâncias que envolvem o caso sub examine.

DO RELATÓRIO
A Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, observando a necessidade da

locação de veículo, para ficar à disposição desta Casa Legislativa, precisa contratar com
empresa especializada para o mencionado serviço.

Cumpridos os trâmites administrativos necessários, quais sejam a autorização de
quem de direito, bem como as exigências legais da legislação pertinente, a exemplo da pesquisa
de mercado, foi elaborado o procedimento e encaminhado à análise.

Sucinto, é o relatório.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assessoria Jurídica

PARECER N 15/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assessoria Jurídica

Já a Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, ampliou o leque da seleção para a
modalidade Pregão, conforme se vê:

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços
previsto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993,
poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento
específico.

Nesse sentido, sabe-se que, em âmbito federal, a regulamentação específica do
dispositivo foi levada a efeito através do Decreto n 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Dito isso, passemos, então, à análise no tocante ao instituto da adesão, também
conhecido como "carona", cujos normativos têm previsão expressa quanto à possibilidade de
utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, nos seguintes
moldes, expressos no Decreto Federal:

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES

NÃO PARTICIPANTES
Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador.
1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de

preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços,
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de

preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este

artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
4. 0 instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo

decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
5. (Revogado pelo Decreto n 8.250, de 2.014)
6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não

participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
8. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública

federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por^órgão
ou entidade municipal, distrital ou estadual.-^ i

o



1NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contato Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p 697.
2 FERNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencia

ampl., 4a tiragem. Belo Horizonte: Fórum. 2007. p. 421 e 422.
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9. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração
Pública Federal.

Doutrinar lamente, quanto ao instituto da adesão à ata de registro de preços, ensina-
nos Joel de Menezes Niebuhr:

"Adesão à ata de registro de preços, apelidada de carona, é o
procedimento por meio do qual um órgão ou entidade que não tenha
participado da licitação que deu origem à ata de registro de
preços adere a ela e vale-se dela como se sua fosse. r/1

Como se vê, então, percebe-se ser possível a adesão, por qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, a ata de registro de preços decorrente de licitação realizada por outro
ente público, sendo necessário, todavia, o preenchimento de determinados requisitos, a saber:

"São, pois, requisitos para extensão da Ata de Registro de Preços:
interesse do órgão não participante (carona) em usar Ata de
Registro de Preços; avaliação, em processo próprio, interno do
órgão não participante (carona) de que os preços e condições do
SRP são vantajosos, fato que pode ser revelado em simples
pesquisa; prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;
indicação, pelo órgão gerenciador, do fornecedor, com observância
da ordem de classificação; aceitação, pelo fornecedor, da
contratação pretendida, condicionada esta à ausência de prejuízo
aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços; embora a
norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas
condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações
promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias;
limitação da quantidade a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata."2

Deve-se, portanto, estar instruído o procedimento de modo que restem cumpridos,
necessariamente, os seguintes pressupostos: consulta à entidade detentora da ata e concordância
desta quanto à adesão; aceitação do fornecedor signatário da ata em fornecer os quantitativos;
demonstração da vantajosidade de adesão; quantitativo não excedente a 100% dos registrados
em ata; e, por fim, respeito ao prazo de vigência da ata. Além disso, primordialmente, antes de se
verificar o cumprimento dos requisitos acima, indispensável mencionar que o gatilho de todo esse
procedimento é a demonstração da necessidade da contratação, com a respectiva justificativa,
elaborada pela autoridade competente.

Portanto, a contratação aqui pretendida pode-se realizar de outra forma que não
mediante licitação, e a escolha da adesão a Ata de Registro de Preços, apesar de discricionária
por parte da Administração, de acordo com o mencionado Decreto, é perfeitamente permissível,
cabível e, mais ainda, louvável, ante a demonstração da vantagem obtida.

Da análise do procedimento que nos foi apresentado, percebemos o atendimento dos
requisitos legais já enumerados, assim como que foram elaboradas em consonância com as
disposições contidas nos institutos regulamentadores da matéria, mormente o Decreto Federal n
7.892/2013.

o



ASSESS^klA JURÍDICA

l^ Lima
Ad2.927

DA CONCLUSÃO
Assim, no caso sub óculo, pela análise dos autos que nos foram apresentados e

informações nele contidas, em especial o processo elaborado e formalizado, não nos parece haver
qualquer ofensa aos ditames e princípios legais aplicáveis ao procedimento, sobretudo o Decreto
Federal n 7.892/2013, tendo sido todos os preceitos alcançados e, por conseguinte, tornando-se
o procedimento passível de aplicabilidade.

Em nada a opor, somos pela legalidade.

E o Parecer, sub censura.

Nossa Senhora da Glória, 01 de março de 2019.
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É bem de perceber, ainda, a correta, e necessária, formalização e cumprimento de

todos os requisitos propostos, como condição de validade e eficácia da adesão.

Por fim, não finalmente, mesmo não sendo obrigatória a análise, pelo Assessor
Jurídico da Administração, do procedimento, antes de sua formalização, por ausência de
normativo legal que institua a obrigatoriedade, aqui se faz em atendimento a norma
complementar (art. 38, parágrafo único, Lei n8.666/93), como segurança da contratação.

Finalmente, porém não menos importante, vale ressaltar que essa análise prévia
prende-se aos aspectos jurídicos, formais e legais do procedimento, acerca da possibilidade, ou
não, de se efetuar a adesão pretendida, não adentrando em questões de caráter técnico,
econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a este órgão e as quais são de
competência exclusiva do solicitante. Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base
a legalidade e regularidade do procedimento licitatório cuja ata se pretende aderir, haja vista a
presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

o
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Justifica-se a adesão a Ata de Registro de Preços pela necessidade da prestação de

serviços de locação de veículo, com fundamento na Lei 8.666/93, no seu art. 15 e nas

disposições constantes no Decreto Federal n 7.982, de 23/01/2013, tendo em vista a maior
celeridade e a melhor racionalização pelo órgão não participante dos recursos financeiros

na aderência à ata, durante sua vigência, através de prévia consulta e anuência do órgão

gerenciador do sistema de registro de preços.

Sobre a adesão à ata de registro de preços, dispõe o art. 15 da Lei 8.666/93 da

seguinte forma:

Lei 8.666/93 (art. 15)
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I- atender ao principio da padronização, que imponha compatibilidade
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o
caso,  as condições de manutenção,  assistência técnica e garantia

oferecidas;
II- ser processadas através de sistema de registro de preços;
III- submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes

às do setor privado;
IV- ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
V- balizar-se  pelos  preços  praticados  no  âmbito  dos  órgãos  e

entidades da Administração Pública.
1 .  O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de

mercado.
2.  Os preços registrados serão publicados trimestralmente para

orientação da Administração, na imprensa oficial.
3. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,

atendidas  as  peculiaridades  regionais,  observadas  as  seguintes

condições:
I- seleção feita mediante concorrência;
II- estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos

preços registrados;
III- validade do registro não superior a um ano.
4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência

em igualdade de condições.
5. O sistema de controle originado no quadro geral de preços,

quando possível, deverá ser informatizado.
6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar preço constante

do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço

vigente no mercado.

Assim, diante disso, a Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, visando a

Contratação de empresa para locação de veículo, determinou a instauração de processo
administrativo de Adesão o qual positivou a devida pesquisa de mercado através da

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 06/2019 DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE.
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cotação de preços do respectivo serviço elencado no item 02 da ata de registro de preços

da Prefeitura de São Miguel do Aleixo, acostada aos autos.

Sobre o assunto, dispõe o Decreto 7.892/2013, in verbis.

"Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão

gerenciador.
l-2-  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de

preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços,
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre

a possibilidade de adesão.
2— Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o

órgão gerenciador e órgãos participantes.
3—  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este

artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes.
4—0 instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo

decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não

participantes que aderirem.
5-2-  (Revogado pelo Decreto n 8.250, de 2.014).

6—  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em

até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
7—  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança

do  cumprimento  pelo  fornecedor  das  obrigações  contratualmente
assumidas  e  a  aplicação,  observada   a  ampla  defesa  e  o
contraditório,    de   eventuais   penalidades   decorrentes   do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador."

Desarte, conforme a mens legis do dispositivo acima, verifica-se que a sistemática

consagrada admite a utilização da Ata de Registro de Preços por órgão que não tenha
participado do certame licitatório. Todavia, para tanto, exige-se a vantajosidade desse

procedimento administrativo, bem como a consulta prévia e a obtenção de expressa
concordância do ente gerenciador, assim como a devida adesão dependente da anuência da

empresa fornecedora.

Assim, em análise percuciente aos autos, permite-se concluir que o preço ofertado no

item 02 da Ata de Registro de preços da Prefeitura de São Miguel do Aleixo, é mais
vantajoso para a Câmara Municipal, preenchendo, dessa forma, os requisitos impostos

pelas leis vigentes.

Nesse entendimento é ensinamento do lustre mestre JORGE ULISSES JACOBY

FENANDES, ad litteris.

o
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ria Vanézia S. Melo
Seerepa de ^inança
C7

Nossa Senhora da Glória, 22 de fevereiro de 2019

"O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à
contratação direta sem licitação ou a licitação verifica já possuir,

em outro órgão público, da mesma esfera ou de outra, o produto
desejado em condições de vantagem de oferta sobre o mercado já
comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do

objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras
que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos operacionais de

uma ação seletiva.
È precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos
fundamentais de licitação enquanto processo: a finalidade não é
servir aos licitantes, mas ao interesse público; a observância da
isonomia não é para distribuir demandas uniformemente entre os
fornecedores, mas para ampliar a competição visando à busca de

proposta mais vantajosa."

Do exposto, em atenção aos entendimentos legais e ao posicionamento doutrinário

acima transcrito, e aplicando-os, no que for oportuno, depreende-se que a adesão à Ata de

Registro de Preços n 02/2019 demonstra-se vantajosa conforme disposição do art. 22

do Decreto Federal n 7.892, de 23/01/2013, admissível por melhor atender o interesse
público, estando em consonância com o limite imperativo do diploma legislativo
especifico e em estrito respeito aos princípios basilares dos procedimentos licitatórios,

sobretudo aos da economicidade e da eficiência.

ESTADO DE SERGIPE
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0Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei Orgânica do Município, c/c as disposições da Lei Federal n 8.666, de 21 de

junho de 1993 (Lei de Licitações), e

\ 7 CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos art. 58, inc. III e art.
67, e seus parágrafos, ambos da Lei n 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos

celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter  gestor  e fiscal, formalmente

designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de Contratos são:

1- Gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra

de forma regular;

II- Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços;

III- Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova a elaboração de
novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima necessária à realização

da nova contratação;

IV- Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias

contratuais;

V- Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, consultar, em tempo hábil,

sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;

VI- Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial aquelas pertinentes a

valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade competente;

VII- Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou verificar necessidade de
acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do contrato e promover as respectivas

alterações;

VIII- Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada e com base nas
anotações da fiscalização contratual, a abertura de processo administrara alicaão de

penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e realizar esse p

Designa servidores para exercerem as funções

de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuarem no
Contrato mencionado, no âmbito da Câmara
Municipal de Nossa Senhora da Glória.

PORTARIA N ^,2. /2019

DE 01 DE MARÇO DE 2019

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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IX - Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para ocorrências que
surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do mesmo.

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos

produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração;

II- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

III- Indicar as eventuais glosas das faturas;

IV- Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos compromissos pactuados,

que poderá ensejar a aplicação de penalidades;

\J V - Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento
do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de

contrato;

VI- Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas com a execução do
contrato pelo qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se fizerem

necessários;

VII- Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositivos
contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e

preceitos consubstanciados na Lei n 8.666/93, com suas alterações.

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, são normatizados os procedimentos

relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta Câmara, contrato a contrato;

CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento de atribuições inerentes ao Gestor e Fiscal de

/*"N    Contratos, aqui previstas;

RESOLVE:

Art. Io - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições
aos mesmos inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito da
Câmara de Nossa Senhora da Glória, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

I- Genésio Tavares de Lima - CPF 018.399.928-24 - Gestor do Contrato;

II- Maria Vanuzia Santos Melo - CPF 394.831.505-15 - Fiscal do Contrato.

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n 13/2019, decorrente da
Adesão da Ata de Registro de Preços n 02/2019 decorrente do Pregão Presencial 04/2019-

Prefeitura Municipal São Miguel do Aleixo.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:



V^   Art. 3o - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo.

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor nesta data e terá validade durante toda a vigência contratual.

Nossa Senhora da Glória/SE, 01 de março de 2019.

0 presente Contrato terá

vigência de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de
sua assinatura. Este
instrumento produz efeitos
até o total cumprimento das

obrigações pelas partes,
mesmo após o término da

vigência da Ata de Registro de
Preços correspondente,

observado o disposto no art.

57  1 da Lei 8.666/93.

Vigência do Contrato

Locação de veículo completo,
motor com potência 1,6,

fabricação/modelo não
inferior a 2017, capacidade
para 5 passageiros, vidro com
resfriamento fume, som
MP3/CD player,
quilometragem livre motorista
por conta da contratada e
combustível por conta da

contratante.

Objeto do Contrato

Guilherme Viagens e Turismo
Ltda.-ME

Contratado

ESTADO DE SERGIPE
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Presidente da Câmara ^tuniéipal dá Nossa Senhora da Glória

019.Nossa

NOTA DE EMPENHO:

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXTRATO
CONTRATO N 13/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Adesão a Ata de Registro de Preços
n 02/2019 da PM de São Miguel do Aleixo/SE.
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos.
CONTRATADO: Guilherme Viagens e Turismo Ltda. - ME
VALOR TOTAL: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 01001 - Câmara Municipal
de Nossa Senhora da Glória Ação: 2001 - Manutenção da Câmara
Municipal Classificação Econômica: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recursos: 10010000
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