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RECOME (N' 05/2019)

RECOMENDAÇÃO 05/2019

A Controladoria Geral do Municlpio, no uso de suas alribuiqôes, com fulcro no Art.

20, inciso Xll, da Lei Municipal no 510/2018, 6 com íulcro no Artigo lO, l, da

ResoluÉo no 1120/2005, do TCM/BAi

ConsideÍando a contrataÉô direta por inexigibilidadê de licitaÉo de empíesa

especializada paÍa apr€6entaÉo de artistas e grupos musicais, no MunicÍpio dê

Sâo FÍancisco do Conde - BA, com E ÍundamentaÉo no Art.25, lll,da Lêi no

8.666/93;

considBrando AÍt. 30, Vl, lnstruÉo n' 02105, do TCM/BA, Acórdão no 52aaDO19, do

TCU, Enunciado COGEM n" 0í/2014 ê Cl CoGÉM nô. 38'l/2017:

Considerando Achado no 001069, NotiÍicaÉo 01/2019, do TCM/BA, Período PC

004982.00355, de 04 de setembro de 2019,

Recomenda:

1- Que as c€rtas de êxclusividadê ou contrato anexados aos processos d6

contratação direta por inêxigibilidade de licitação de empresa especializada

para a representação de artislas, bandas ou grupos musioais no Municíplo

devem ser registradas em cartório;

2- Que e carta de exclusividade ou contrato dê rêpresantaçâo poÍ empresáío

de artista, banda ou grupo musical a seÍ contrâtado náo deve ser restÍita à

localidade e dias de apresentaÉo.

ALERTA, por fim, que o não cumprimento da recom€ndâçáo acima íeÍerida poderá

incorrer em rêsponsabilidades imputadas aos Ordenadores de D6spesa, bem como

Prsçâ da lndepêndênoa, s/n - cEntro. Sáo F€ncisco do Conde - BA. CEP: 43.9om00.
Controladoria G6ral clo M

Contâto:3651€O51
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Sâo Francisco do Conde, 11 de Setembro de 20í9'

Kátia Antônia Beh

controladora Gêral do MunicÍPlo

prâçâ da rndepêndên"e"*","::ifé::i ffJiffir*SãH 
BA cEP: 43.soo-000
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