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Sio Fraacisco do Conde, I I de §etembro de 2017.

REcontrNDAÇÃo olr2or?

A CoDEoladoriá Gêi'àl do Mutricípio, por era Cootrolãdo{d adide âssinado, oo uso de mas
alribúiçôc§, coo fiúoro ao artigo 22, iÀciso )fi, dâ l"si MúÍticipêl rf. 15712016, d€nke oulras

rÊgimeIltais, e

Conside'ardo a INSTRUÇÃO !' 001/15, do TCM/BÁ, que od€nta aos gestores muoicipais c
plesidetrt€s dâs Cãmaras quaíto à utilização, prefçrencialnentq da oodalidade de Pregão Eletrôlico
nss licilaçô$ r€alizádas pelos jwisdicionados;

Consid{rado que a ado.;ão do Prcgão Elekôoico polos eatesjurisdiciomdos podEná acanytar eÍ! mais
celeridade, raciooalização, comp*ifividadc, trdlsparàr4 impessoalidade e economia para a

âddiíistrâç5o pública mudeipal;

CoDsid€cardo que o uso do prcgão eletôirico úa aquisição de bens e s€Íviços cotcrDs é preferenciâl €,

em caso de complovada a inviabilidade desse procedi$eírto, são necessáriâs âs devidás justificaüvas
por colla da auloridade compe(ente no respertivo piocesso;

Considerando +te o TCI,ÍIBA eiIr sÉÂr§ qu€stionam€otos meosais ç, e@ €§p€cial, na cieúificação
anual, questionou a não adoção do PÍEgão Eleirônico, para o celt&rc PP !o. 008-15, cor$ratação dê

aataial petso para as necsssidad€s dâ SecÍetada Municipal de Saúdg t€ndo e[ vistâ $É âum€niüia
a quantidade de padicipâltes, beor c-omo auoeaüaria a possibüdade dê obteoÉo de pÍeços Eais
vaüajosos pâÍs â ad&idstíaÉo púbüca;

Considqaado ainda a adoção de medidas por aquela CoÍte rc iDhrito de pudr ss Prefeituras que úão
adüiram à forma eletrônica, qumdo a modalidde de ücitação for pregâo, multaado diveesos
Sccretâios Muaicipais o Prcfoitos, elt1 algt[ls casos deür.iaodo-o6 ao Miaistrrio Púlico Bpccial do
Conta - MP/BA, para apur-ação dc fatos que possam caractcriz& crimê Çoliú ê adrnitistrêção priblicâ,
segudo a coÍq

1- Que Ito prazo de 30 (tinta) diaÃ coEidos, a coDtar d! dats dc§ta püblicação, a Sccretaria Mudcipal
de Gestão Adaini§lrôtilq Sec{dúia Mulicipal de Saúdq Se6eta.ia Municipal de &fucâç5o c

SecretâÍiâ Muaicipâl de lD&acsuutrlra, at'avê ds sua Coaissâo P€rmsrtrofc dc Licitaçáo e CoEissôeÉ

Sdoriais, apÍEsstrt€or as medidas toEdas oo s€olido da imllâatação da fotDa El€Íórica, quaÍdo a

Bodalidade de ticitação for o Pregâo, para a açisição de bas e serviços coraus.

ALERTÂ, por Íils, que o Ílão çüEfkn@to da recoEqdação aciea !ÊfeÍida podErá iryonar Da

ocorréBcia dc fttu.as ootiÍicações dos órgãos dc co role extsDo, h.arÍerdo em responsabilidades

imputadas aos §ccrel&ios e Prefeiio Muoicipal-

r&iria
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