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RECOMENDAÇÃO
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A Controladoria Geral do Município! no uso de suas atribuiçÕes, com fulcÍo no Art.
20, inciso Xll, da Lei Municipal no 5í0/20í8, e com fulcro no Art. 10, l, da ResoluÇáo
no 112O12OO5, do TCM/BA:

Considerando a Lei de Acesso às InfoÍmaçÕes n" 12.527111 que dispóê sobre os
procêdimêntos a serem obseÍvados pela União, Estados, DistÍito Fedêral e
MunicÍpios. com o Íim de garantir o acesso ã infoÍmaçôes previsto no anciso XXXlll

do art. 50 , no inciso ll do § 30 do art. 37 e no § 20 do aÍl- 216 da Constituiçáo
Federal.
Considerando ainda que a Lêi de Acesso a lnformeção determlna que os órgâos e
entidades públicas pÍomovam, independente de requerimentos, no âmbito de suas
compêtências, gêstão transpar6nte da informaçào, propiciando amplo acesso a ela e
sua divulgaÉo; (Let no 12.52712011);
Considerando a Notiticação do TCM/BA Ausência de comprovação de quê os êditais

de licitaçáo foram publicados no portal de transpaÉncia, em consonância com o
quanto preceituado no art. 80, § 10, lnciso lV, da lei no no 12.527 Do11 (Lei de Acesso
à lnformaÉo).
Considerando ainda a Lei dê LicitaÉes n" 8-666/93, especiícamente o arl.22. Que

trata da modalidade de convite, '§ 30 Convite é a modalidad€ de licitagâo entre
interessâdos do ramo pertinente ao seu ob.ieto. cadastrados ou náo, escolhidos e
convidados em número mÍnimo de 3 (três) pêla unidadê administrativa, a qual
aÍixará, om local apropriado, cópia do inEtrumento convocatório e o estenderá eos
demais cadastrados na cor€spondente especialidadê que manifêstarem seu
interesse com antecedência de alé 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das

propostas."
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ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FRÁNCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Recomenda:
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Que os conütes, além de publicados no mural da Prefeitura municipal de Sâo
Francisco do Conde atendendo as êxigências legais pteceituadas na Lei no

E.666/93 sêjam adicionalmente publioados no portal da lransparéncia, em
consonância c,om o quanto preceituado no art. 80, § 10, lnciso lV, da lei no
12.527nO11 (Lei dê Acesso à lnformagáo).

ALERTA, poí fim, que o nào cumprimento desta recomendaÉo poderá
inconer em responsabilidades imputadas aoa Ord6nadorês de Despesa e ao
Prefeito.

São FÍancisco do Conde. 29 de setembro de 2020.
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