
J^^-v

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob n 32.712.275/0001-44, situada à Praça Filemon Bezerra Lemos, n 172 -
Centro, na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr.
Astrogildo Soares da Costa, e a Empresa ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES
(DINÂMICA PUBLICA), inscrita no CNP3 sob o n 32.681.515/0001-90, com endereço
à Rua Germano Magalhães, n 176 2o andar - Sala 08 - Bairro Centro, na cidade de
Arcorverde, Estado de Pernambuco, representada pela sua Empresária, a Sra. Ilca

Micaela dos Santos Alves, doravante denominado CONTRATADA, têm justo e
acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, acordo com as
disposições regulamentares contidas na Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I. da Lei n 8.666/933.
O presente Contrato tem por objeto a participação de 07 (sete) vereadores, 01 (um)

Assessor Parlamentar, o Assessor Legislativo, a Assessora da Presidência, a
Chefe de Gabinete da Presidência e a Secretária da Câmara, totalizando 12
(doze) inscrições para o Seminário Nacional da Gestão Legislativa, que ocorrerá

no período de 22 a 25 de março de 2019 em Maceió/AL, de acordo com as
especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação e seus anexos, e panfleto do
evento, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55,

XI da Lei n. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO fart. 55. inciso II. da Lei n

8.666/931.
Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de
Nossa Senhora da Glória, visando à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato,

sob a forma de execução indireta mediante empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55,

inciso III. da Lei n 8.666/93).O valor da taxa de inscrição será de R$ 600,00 (seiscentos reais) por pessoa, perfazendo
o presente Contrato um valor total estimado de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada

pelo setor responsável pelo recebimento da Prestação de Serviços.2 - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual

e Municipal, prova de regularidade perante o FGTS - CRF, além da CNDT.
3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A CÂMARA
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E,
DO OUTRO, A EMPRESA ILCA MICAELA DOS
SANTOS ALVES (DINÂMICA PUBLICA),
DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO N 06/2019.

CONTRATO n 15/2019

ESTADO DE SERGIPECÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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ESTADO DE SERGIPECÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
6 - 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/IBGE.
7 - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente,

decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais,

trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de

qualquer natureza.
8 - Quanto aos honorários de sucumbência obedecer-se-á ao estabelecido no artigo 22

e  3o do artigo 24 da Lei n. 8.906/94.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA f Art. 55. inciso IV, da Lei n 8.666/93)
Este contrato tem vigência a partir da data da sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta)
dias, sendo sua execução realizada no período de 22 a 25 de março de 2019, na cidade

de Maceió/AL.CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS f Art. 55. inciso IV. da Lei n

8.666/93)
Os serviços deverão ser executados no período de vigência do contrato, nos locais que se
fizerem necessários, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73,

I, a e b, da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA fart. 55. inciso V, da Lei n. 

8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da
Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, conforme classificação orçamentária

detalhada abaixo:>UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
>Dotação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal>Classificação de Despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - P. ^urídica

>Fonte de Recursos: 10010000
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES fart. 55.

inciso VII e XIII. da Lei n 8.666/93).
O Contratado, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:>Prestar os serviços  profissionais  constantes da cláusula primeira  deste

instrumento e na forma exigida para sua execução.>Poderá o CONTRATADO, no caso de necessidade ou impedimentos, e visando
dar cumprimento a pratica dos atos inerentes ao objeto deste Contrato, proceder ao
substabelecimento, a quem julgar conveniente, dos poderes que lhe forem
outorgados pela CONTRATANTE e que digam respeito ao presente instrumento.
>Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente

pactuadas.A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
>Através do seu representante legal, a CONTRATANTE compromete-se a fornecer
em tempo hábil ao CONTRATADO todas as informações e documentos necessários

ao fiel desempenho do presente Contrato.>Havendo incidência de custas e demais despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
essas ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATANTE, que será única responsável

pelas conseqüências do não pagamento das mesmas nas épocas devidas.
>Se as questões exigirem serviços fora do Estado, correrão sempre por conta da
contratante, quando necessário, as despesas de transporte, estadia e alimentação

do CONTRATADO.
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ESTADO DE SERGIPECÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS f Art. 55. inciso VII. da Lei n

8,666/931
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante poderá aplicar ao Contratado as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93, garantida a prévia defesa:

I- advertência;
II- multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por
cento)  sobre o valor  do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no

fornecimento;
III- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inexecução total ou parcial do mesmo;IV- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;V- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55. inciso VIII. da Lei n 8.666/93^
Independentemente de  notificações  ou  interpelações judiciais ou extrajudiciais,
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78,

na forma do artigo 79, da Lei n. 8.666/93.1   -  O  presente Contrato  poderá ser rescindido, também, por  conveniência

administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou

interpelação judicial.
2 - No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal

decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.
3 - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá

sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no  2o do artigo 79

da Lei n. 8.666/93 e alterações.CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

(Art. 55. inciso IX, da Lei n 8.666/93).Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no

artigo 80 da Lei n. 8.666/93.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Á EXECUÇÃO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII. da Lei n 8.666/931.

0presente Contrato fundamenta-se:1- nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:

•constam do Processo Administrativo que a originou;

•não contrariem o interesse público;
II- nas demais determinações da Lei n. 8.666/93;

III- nos preceitos do Direito Público;
IV- supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,
em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na

ocasião, Termo Aditivo.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES f Art. 65, Lei n 8.666/93L
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no

artigo 65 da Lei n. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art.

65, 1 da Lei n. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
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Jilea Micaela dos Santos Alves
Empresária - ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES (DINÂMICA PUBLICA)

CONTRATADAo

Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória

CONTRATANTE

Nossa Senhora da Glória/SE, 18 de março de 2019.

ESTADO DE SERGIPECÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de

acordo com o art. 65, 2, II da lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

f Art. 67, Lei n 8.666/931.Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n 8.666/93, ficará designado servidor
nomeado em Portaria específica apensa a este instrumento contratual, para acompanhar

e fiscalizar execução do presente Contrato.1 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade desejada.2 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FOROAs partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de
Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na
execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na

presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
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ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assessoria Jurídica

PAKIX i:Kn"l6 2UI<)^

Funda-se o presente Parecer acerca da análise da Inexigibilidade de Licitação e
minuta do respectivo Contrato, cujo objeto é a participação de 07 (sete) vereadores, 01 (um)
Assessor Parlamentar, o Assessor Legislativo, a Assessora da Presidência, a Chefe de
Gabinete da Presidência e a Secretária da Câmara, totalizando 12 (doze) inscrições para o
Seminário Nacional da Gestão Legislativa, que ocorrerá no período de 22 a 25 de março de
2019 em Maceió/AL, que será realizada pela empresa ILCA MICAELA DOS SANTOS
ALVES (DINÂMICA PUBLICA).

A Lei n 8.666/93, em seu art. 25, II e 1, estabelece, ipisis literis:

Art. 25 — É inexigível a licitação quando houver inviabilidade  de

competição, em especial:
(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade ou

divulgação;
(...)

1- Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade,  decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Reportemo-nos, agora, ao mencionado art. 13, em seu inciso III, com a redação

dada pela Lei n 8.883/94:

Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
(...)

VI— treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

Portanto, a Lei estabelece que a contratação aqui pretendida pode-se realizar da
forma aqui a ser efetivada, conforme se pode depreender da exegese dos supramencionados

dispositivos legais.

A Legislação infraconstitucional aponta inexigibilidade, onde se deflue do caput
do artigo 25, e seus incisos, que é vedada a deflagração do Processo, porquanto lhe falta o
requisito essencial à sua procedibilidade, ou seja, a competição, sem a qual a Licitação seria
uma burla, ou então, ainda, desnecessária, em virtude de requisitos especiais que tornem
inviável o procedimento licitatório, ante a falta de objetividade nos critérios de julgamento,

além de outros, situação demonstrada na presente pretensão.

o



Assessor Jurídico

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assessoria Jurídica

A Justificativa de Inexigibilidade de Licitação apresentada preencheu todos os
requisitos estabelecidos em Lei para que a mesma se configurasse, inclusive mediante as
fartas explanação e documentação apresentadas, em consonância com o objeto pretendido.

Portanto, da análise da justificativa e minuta contratual que nos foram
apresentadas, percebemos o atendimento dos requisitos legais, assim como que foram
elaboradas esposadas pelas disposições contidas no art. 25, II e 1 combinado com o art. 13,
VI, no tocante à Justificativa, e art. 55, e seus incisos, referentemente à minuta do Contrato,

ambos da Lei n. 8.666/93.

Por fim, não finalmente, cumpre observar que é obrigatória a análise das minutas,
antes de se de deflagrar o procedimento licitatório, pelo Assessor Jurídico da Administração
(art. 38, VI e parágrafo único, Lei n. 8.666/93), o que aqui se faz.

Finalmente, porém não menos importante, pela análise dos autos que nos foram
apresentados e informações nele contidas, em especial a justificativa e minuta contratual
elaboradas, não nos parece haver qualquer ofensa aos ditames e princípios legais aplicáveis ao
procedimento, mormente a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tendo sido todos os
preceitos alcançados, razão pela qual opinamos pela legalidade do procedimento.

É o Parecer, sub censura.

Nossa Senhora da Glória, 18 de março de 2019.



A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nossa Senhora da

Glória, instituída pela Portaria n 07/2019, de 02 de janeiro de 2019, vem apresentar
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa ILCA MICAELA
DOS SANTOS ALVES ( DINÂMICA PUBLICA) visando à participação de 07 (sete) vereadores,
01 (um) Assessor Parlamentar, o Assessor Legislativo, a Assessora da Presidência, a Chefe

de Gabinete da Presidência e a Secretária da Câmara, totalizando 12 (doze) inscrições para o
Seminário Nacional da Gestão Legislativa, que ocorrerá no período de 22 a 25 de março de

2019 em Maceió/AL, conforme o quanto disposto neste processo.

Para respaldar a sua pretensão, esta Comissão traz aos autos do sobredito

processo peças fundamentais: panfleto do curso e documentos da empresa, além de outros

elementos que se constituem no processo em si.

Em que pese a inviabilidade de competição, ainda assim, é inexigível o Processo
Licitatório, em razão dos requisitos, todos voltados para o objeto do contrato, bem como

para a pessoa do futuro contratado.

Instada a se manifestar, esta Comissão vem apresentar justificativa de

inexigibilidade de licitação sub examine, o que faz nos seguintes termos:

A Lei n 8.666/93, em seu art. 25, II e 1 dispõe, in verbis:

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver

inviabilidade de competição, em especial:

(...)II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais
ou  empresas  de  notória  especialização,  vedada  a
inexigibilidade  para   serviços   de  publicidade   ou

divulgação;
(...)1 - Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena

satisfação do objeto do contrato.

Já o suso-aludido artigo 13, em seu inciso VI, com a redação introduzida pela

Lei n 8.883/94, esclarece-nos:
Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços

técnicos  profissionais  especializados  os  trabalhos

relativos a:
(...)VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

JUSTIFICATIVA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n 06/2019

ESTADO DE SERGIPECÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Comissão Permanente de Licitação
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ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Comissão Permanente de Licitação

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condições formais para a
composição do processo de inexigibilidade de licitação (ex vi do art. 26, parágrafo único, da

Lei n 8.666/93); Ei-las:

1- Razão da escolha do fornecedor ou executante;

2- Justificativa do preço.

Sabe-se que a Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, por força da sua
natureza jurídica, se sujeita ao Estatuto das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza

recursos provenientes da Fazenda Pública.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é necessário, ou possível,
instaurar-se um procedimento licitatório (o que ocorre no presente caso). A regra é licitar; no
entanto, a Lei n 8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou

inexigível.
A inexigibilidade de licitação pressupõe uma situação em que esta não é viável.

Ou seja, a licitação inexigível é uma obrigação, principalmente diante das circunstâncias do

caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos.

Assim, como se observa a lei que rege as licitações e contratos administrativos
estabelece critérios objetivos para a contração direta. E é sob a óptica desses critérios
infraconstitucionais que esta Comissão demonstrará a situação de inexigibilidade de

licitação que ora se apresenta.

Reponta extreme de dúvidas, portanto, que a situação que se nos apresenta,
conforme aqui intensiva e extensivamente demonstrada é, tipicamente, de Inexigibilidade de

Licitação.

Por fim, diante da fundamentação fãtico-jurídica, e:

Considerando o grave problema das Câmaras Municipais;

Considerando a necessidade de melhoria dos serviços e trabalhos ali

desenvolvidos;
Considerando os problemas de legislatura e outros mais se deve, em grande

parte, à falta de especialização dos vereadores e funcionários;

Considerando, ainda, que os serviços Legislativos a esta Câmara Municipal de
Nossa Senhora da Glória, desenvolvem-se no sentido de melhorar e respaldar as decisões
tomadas naquela Casa, visando ao interesse público e à realização do bem comum, além de

evitar contendas judiciais e, se for o caso, promover seu acompanhamento;

Considerando, por fim, que a Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória

necessita adequar-se à nova realidade legislativa dos tempos modernos, imposta por
decisões legais e respaldadas, através de uma competente assessoria, é que entendemos ser

inexigível a licitação.Perfaz a presente inexigibilidade o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais) referente a 12 taxas de inscrições para o Seminário Nacional da Gestão
Legislativa, que ocorrerá no período de 22 a 25 de março de 2019 em Maceió/AL, sendo que
as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte classificação

orçamentária:> UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Setohora da Glóri

o
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sta
Presidente da Cmarauncal

Ratifico. Publique-se.
Em, 18 de março de 2019.O

sio Tavares Lima

>Dotação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
>Classificação de Despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica

>Fonte de Recursos: 10010000

Finalmente, porém não menos importante, ex posistis, opina a Comissão
Permanente de Licitação pela contratação direta dos serviços da empresa - ILCA MICAELA

DOS SANTOS ALVES (DINÂMICA PUBLICA), sem o precedente Processo Licitatório, ex vi do
art. 25, II, c/c art. 13, VI e art. 26, parágrafo único, II e III, todos da Lei n 8.666/93, em

sua atual redação.
Ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da

Glória, para apreciação e posterior ratificação desta Justificativa, após o que deverá ser
publicada na imprensa oficial do Estado, em obediência ao cqpuí do artigo 26 da mesma

norma jurídica susoaludida.

Nossa Senhora da Glória, 18 de março de 2019.

O

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PORTARIA N •6'^ /2019

DE 18 DE MARÇO DE 2019
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.

0Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares 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

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;

\jCONSIDERANDO 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

0interesse 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 administrativo para aplicação de

penalidades ao contratado, conforme previsto no contrato e realizar esse processo;

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:

1- 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 ej>bras contratadas;

III- Indicar as eventuais glosas das faturas;
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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, 18 de março de 2019.

a partir da data da sua
assinatura pelo prazo de 30
(trinta) dias, sendo sua
execução realizada no período
de 22 a 25 de março de 2019

Vigência do Contrato

Participação de 07 (sete)
vereadores, 01 (um) Assessor
Parlamentar, o Assessor
Legislativo, a Assessora da
Presidência, a Chefe de Gabinete
da Presidência e a Secretária da
Câmara, totalizando 12 (doze)
inscrições para o Seminário
Nacional da Gestão Legislativa,
que ocorrerá no período de 22 a 25
de março de 2019 em Maceió/AL.

Objeto do Contrato

ILCA MICAELA DOS
SANTOS ALVES
(DINÂMICA PUBLICA)

Contratado

Art. 2o - Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato n 15/2019, decorrente de

procedimento de Inexigibilidade de Licitação n 06/2019.

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:
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IV- Informar ao Gestor do Contrato o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que

poderá ensejar a aplicação de penalidades;
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

Contratos, aqui previstas;

RESOLVE:
Art. 1o - 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 desta Câmara
Municipal 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.

o
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OBJETO: Participação de 07 (sete) vereadores, 01 (um) Assessor Parlamentar, o Assessor
Legislativo, a Assessora da Presidência, a Chefe de Gabinete da Presidência e a Secretária da
Câmara, totalizando 12 (doze) inscrições para o Seminário Nacional da Gestão Legislativa,
que ocorrerá no período de 22 a 25 de março de 2019 em Maceió/AL.
CONTRATADA: ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES (DINÂMICA

PUBLICA).
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
PRAZO: contrato tem vigência a partir da data da sua assinatura pelo prazo de 30 (trinta)
dias, sendo sua execução realizada no período de 22 a 25 de março de 2019.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa
Senhora da Glória; Ação: 2001 — Manutenção da Câmara Municipal; Classificação de
Despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica; Fonte de Recursos:

10010000BASE LEGAL: Art.25, II, c/c ait. 26, parágrafo único,. II, III, todos da Lei n 8.666/93

Ratificada em 18/03/2019
O

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILID ADE DE LICITAÇÃO N 06/2019


