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DO CONDE
coNÍRoraDoRra

GERAL Do MUNrcÍPro

REcoMENDAçÃo 06/2019

A Controladoria Geral do MunicÍpio. no uso de suas atribuições, com Íulcro no Art.
20, inciso Xll, dâ Lei Municipal no 510/20í8, e com fuloro no Artigo 10, I, da
Resolução no 112OEOO5, do TCM/BA:
Considêrando a contrataÉo de empresa especializada na prestação de serviços de

manutenÉo preventiva e corretiva em geral. que envolva o fornecimento e
repoaiçáo de quaisquer componenles, peças novas e oÍiglnais, em equipamentos,
maquinários, veículos ou outros bens semelhantes pedencentes à Administraçâo
Municlpal de São Francisco do Conde;
Considerando a contrataÉo de empresa especializada na prestaçâo dê seÍvlços de
manutenção pr€ventiva e corretiva êm equipamêntos de ar condicionado,

bebedouros, fr6€zers, fÍigobares, reÍrigeradores e cámeras frigoríficas, com
Íomecimento e reposição de quaisquer componentea, pegas novas e originais,
p€rtencentês à AdministÍaÉo Munlcipal de São Francisco do Conde, Contrato no
03/2019, Pregão Presencial no 02612018',
Considerando quo no Achado no 239, Notificação O112O19, do ÍCM/BA. Peíodo PC
004982.00355, de 04 de setembro de 2019, a lnspetoria Regional responsável pelo

exame quealiona o falo da pesquisa de preços para a elaboraÉo do orçamento

estimativo

da licitação não ter sido realizada com base em procedimento§

administrativos básicos:

Consid6rando qug

no Achado no 0858, da notiÍicação acima mencionada,

a

lnspêtoria Regional questiona qual o crltério ds mediçã9 da manutenção preveniiva
€ corrêtiva adotada, e ainda, qual a Íorma de remuneraÉo das pgças empregadas e
da definição dos valores das mesmas;
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Considerando que no Achado no 0970, da notmcaÇáo aclma mencionada, a
lnspetoria Regional consideÍa irregular o estab€lecimento de valor rixo mensal para
a rêmuneração, com base na premissa de que a manutenÇão será realizada em
todos oa equipamontos;
Considerando as boas prálicas de Gestáo Administraliva
Recomenda
'1- Que as pesquiBas de prêço pera a elaboraÉo de oÍçamentos êatimativos que

balizam os lermos de referência, também sejam realizadas êm sislemas
refsrenciais de prêço disponlveia, com base em contralaçóes públicas
similares, pesquisas na intemet em sltios especializados ou de domÍnio amplo
ou @ntratos anterioÍes do mesmo ór9áo;

2-

Quê 6m futuras contrataçÕês emprêgue o critério da unidad€ homem/hora no
caso de medição dos serviços de manutenÉo preventiva e corrêtiva;

3- Que em futuras contrataçôea para a aquisição dâs peças a

serem
§ubstituidas, utilizem a aplicaçáo de percentual de desconto paÍa as mesmas,
com orçamento com base na pesquisa de mercado, Êalizada nos mesmos

mold€s das pesquisas realizadas na êlaboração dos o.çamentos referenciais
que inslruem os termos de referênciâ:

4- Oue a manutenÉo dos êquipamentos deverá ser realizada com

a

periodicidade recomêndada pelo íabricante e dê acordo com a especiÍicação
dos mesmos, analisado o inteíesse da AdmÍnistraçáo em sua êxecução, bem
como quando houver necessidadê decorrenle de imprêvistos;

5-

Oue a manutenção preventiva ocorra de forma planeiada e peÍiódica por meio
de procedimentos necessários ao bom funcionamênlo e à §êguranç€ dos
equipamentos, baseedo êm um Plano de Manutenção Prevenliva que d6ve
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sar apÍesentado à Administração Municipal no máximo dâ í5 (quinz€) dias
após a assinatura do Contratoi

6- Que em Íuturas
Eletrônico

licitaçÕes utilize preferencialmente a modalidade de Pregão

e quê em câso da sua

impossibilidade, apresêntê justificativa

quanto à mesma,

7- R€lâÉo do matêrial de rcposiçáo que deveÍá Íicar a cargo do

íuturo

contrstado:

8-

Material mínino necsasário para estoque no local onde serão executados os
serviçgs;

9-

Exigência de oficina, quando for o caso;

1o-Endêreço do local onde seÍão conseÍtados eperêlhos, equipamentos etc,
quando o reparo náo puder ser feito no prédio do contratante.

ALERTA, por Íim, que o náo cumprimento desta recomendaÉo podeÍá inconer em
responsabilidadês imputadas aos Ordenadores de Despesa, bem como ao Prefeito a
condênação em multa e julgam€nto pela irregularidadê das suas contas.
Essa recomendaÉo doverá ser aplicada também a futuraa contrataçÕês do mesmo
objeto ou objetos semêlhantes.

São Francisco do Conde, 23 de Setembro de 2019.

Kátia
Controladora Geral
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