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RECOM (N' 007/20t9)

&Ffra"utre
ã-nr"ã*oo^to GERAL Do MuNlcÍPlo

REcoMENDAçÃo o7'2o19

A ControhdoÍia Gêrar do Municrpio, no uso de suas atribuiÉes, com tulcro no Art'

20, inclso Xll, da Lêi t'itunl"rpti n' 510/2018' e com fulcro no Artigo 10' l' da

Resolução no 1120/2005' do TCM/BA:

Consid€rando a publicaçâo do Decrêlo no lO'O24' de 20 dê setembro de 2019' quê

entra êm vigor em 2E de outubro de 2019, regulamentando a |icitaÉo, na

modâ'dade pregão, na to,-. "r.ionr"", 
para â aquiÊiÉo de b€ns e a contrataÉo

dê serviços comuns, incluldos o" ""tiço" 
comuns de engenharia' 6 dispõe sobÍe o

uso dâ dispensa eletrônica' no âmbito da administragào pública Íederal:

Considerando que a nova redaçáo revoga os Dêcrêtos no 5-450' de 31 de maio e

5.504, de 05 de âgosio de 2005;

Consideíando o §3o' do Art' 1"' do Oecreto no 10'024' de 20 de 6êt6mbro de 2019'

determina que a aquisiçao de Uens e a contrâtaÉo de serviços comuns pelos entes

fedêrativos, com a utilizeção Ol '"tursot 
da União dec'rÍÊntes de transÍerênoias

voluntárias, tais como convênios e contÍato8 de repasse' a utilizaÉo da

modalidade d€ pregão' "" 
;;;" êbtrônica' ou da dispensa eletrÔnioa Beíá

obrigatória' excato nos **" t- quo a lei ou a regulamentaçâo espeglÍioa que

dispuser sobre â modalidade de transferênciâ discipline dê foÍma diveEa aa

contrataÉes com os recur§os do repasse'

Considerando a INSÍRUçAo no OO1/17' da ContÍotadoÍia Geral do Municlpio'

publicâda no Diário Olciar oJ 
",!unoio'* "rn 

11 de setembro de 2017 ' que oriontâ

eos sêcretáÍios "nt"'p"tt 
o'Into n 'i'tt'*o' 

preÍêÍencialmsnte' da modalidadê de

PregáoEletrôniconasliciteçÕesrêalizadaspêlosjurisdicionadosi

Considerândo que o Municlpio de Sáo F'ancbco do Conde' poÍ m€io do Decreto na

2.273, de16 de ianêiro ae zofA' regulamentou o Pregáo e' p€lo De.Íeto n" 2'277 '

do 29 dê ianeiro de 2O18' regulamentou o Pregào Életrõnico; 
,A
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Considerando âinda o Acordo de Coopêraçáo Técnice c€lebrado pelo Ente

Municipâl e o Banco do Brasil S.A, para utilização do LicitaçÕes-ê, sistema

efetónico de licitações do Banco, para a realizaÉo, por intêrmédio da lntêmet, do

Pregâo Eletónico:

1- A utilizaÉo obrigetória do Prêgão Eletrônlco ou de Olspensa EletÍônica
para a equkição d€ bens B a contrategão do servigos comuns quando

de uülização de rocursos da Unlão, d€corrgntas de tr3niferônclas
voluntárias, tais como conv6nlo3 e contrato3 de repÚro. Seráo exceção

a essa regra, apenas os casos em que a lei ou a regulamentação êspeclfica
que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma

diversa as contrataÇôes com os rêcursos do repasse:

ALERTA, por Íim, que o não cumprimento desta recomendaÉo poderá incorrer em

responsabilidades lmputadâs aos ordenadores de Desp€sa, bêm como ao Prefeito a

condenaçáo em multa e julgamento pêla irregularidade das suas contas.

Esta recomendaçáo entra em vigor em 28 de outubro de 2019

1- Os €ditais publicados após êssa data sêrão adequados aos termos desta

RscomendaÉoi

Sáo Francisco do Conde, 02 de Outubro dê 20 í 9

Kátia Antônia MElo ns
Contloladore G6ral nicÍpio
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