MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei
7.347/85, alterado pelo art. 113 da Lei n. 8.078 de 11 de novembro de 1990, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela 1a Promotora de Justiça
Substituta de Votuporanga, no uso de suas atribuições -legais, doravante
denominado compromitente, e o MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL, pessoa
jurídica de direito público, com sede na cidade de Valentim Gentil, neste ato
representada

pelo seu Prefeito, Senhor ADILSON

JESUS

PEREZ

SEGURA,

doravante denominado compromissário,
CONSIDERANDO que, conforme o artigo 3° da Lei n°
8.666/93, a licitação se destina a garantir a observância do

princípio

constitucional da tsonomia, a selecíonar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em relação Tomada de Preços n. 03/2016, apontou
falhas formais e indícios de restrição à competitividade

relacionadas, a

processos licitatórios do Município de Valentim Gentil;
CONSIDERANDO

que,

ressalvados

os

casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, no
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termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e económica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
(artigo 37, inciso XXL da Constituição da República);
CONSIDERANDO

que

a

licitação

destina-se

a

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta

mais

vantajosa para

a

administração e

a

promoção

do

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatas (artigo 3° do Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1° da Lei
8.429/92 e, notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensálo indevidamente (artigo 10 da Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO

que

é

vedado

aos

agentes

públicos preverem cláusulas ou condições específicas nos atos convocatórios
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, sendo
vedadas exigências desnecessárias, irrelevantes ou impertinentes que não
tenham por objetivo a busca da melhor

proposta e sim direcíonar a

contratação para determinado fornecedor;
CONSIDERANDO
especificações

que

o

estabelecimento

de

não usuais que resultem, sem justificativa consistente, na

exclusão de outros fornecedores que disponham de bens similares e que
atendam os interesses da

Administração

Pública, configura afronta a<

princípio da moralidade administrativa;
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CONSIDERANDO que o edital da licitação deve
conter objeto da licitação com descrição sucinta e clara (artigo 40, inciso l, da
Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO
fraudar,

mediante

qualquer

que,

expediente,

o

em tese, constitui crime
caráter

competitivo

do

procedimento licííaíório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, cuja pena de
detenção é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa (artigo 92 da Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO

que,

portanto, por

disposição

constitucional e legal, as únicas exigências que a administração pode fazer
dos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do
contrato, sob pena de violação do princípio da competitividade;
resolvem celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA mediante
as seguintes cláusulas:

1.

O compromissário, por seu Prefeito, obriga-se a

observar, nas licitações futuras, que o prazo para o recolhimento.de garantia
de participação não deverá ser inferior ao da apresentação das propostas.
2.

O compromissário, por seu Prefeito, obriga-se a

observar o artigo 60 da Lei 4.320/64, que veda a realização de despesa sem
prévio empenho.
3.

O compromissário, por seu Prefeito, obriga-se a

não ordenar e nem autorizar qualquer empenho e/ou

liquidação de

pagamentos em desacordo com o cronograma previsto e sem que
previamente ocorra a devida medição dos serviços èfetivamente realizados
e/ou emissão de atestado do recebimento das mercadorias èfetivamente
entregues.
4.

Fica

também

expressamente proibida

a

aposição de cláusulas ou condições específicas nos atos convocatórios que
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comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação,
sendo vedadas exigências desnecessárias, irrelevantes ou impertinentes que
não tenham por objetivo a busca da melhor proposta e sim direcionar a
contratação para determinado fornecedor.
5. O compromissado, por seu Prefeito, até o dia 31
de julho de 2018, obriga-se a disponibilizar, no sítio eletrõnico da Prefeitura
Municipal, cópias dos resultados de todos os processos licitatórios realizados,
bem como cópias de todos os contratos firmados e informações a respeito de .
sua respectiva execução, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei de Acesso à
Informação (Lei ]2;527/2011).
6. As informações a respeito da execução dos
contratos poderão ser disponibilizadas por meio de link em referência à página
de "pesquisa de fornecedores" do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesajornecedor).
7. O descumprimento das obrigações assumidas
implicará, para o Prefeito Municipal em exercício na data da caracterização
do descumprimento, a imposição de multa pessoal, no valor de R$ 1.000,00,
para cada evento, sem prejuízo das demais sanções previstas, notadamente o
ressarcimento do erário público municipal pelos eventuais prejuízos causados.
8. A referida multa, corrigida por índice oficial em
vigor, será revertida ern favor do fundo previsto no artigo 13 da ei n° 7.347/85,
sem prejuízo das demais medidas judiciais cabíveis.
9. No último dia de seu mandato, o Prefeito
Municipal providenciará o encaminhamento

do presente termo a seu

sucessor, acompanhado de ofício com relatório das providências por ele
adotadas para o cumprimento do TAC, sob pena de incidir na multa diária
supra indicada.
10. Até o dia 30 de junho de 2018, o presente^termo
deverá ser publicado no sítio eletrõnico da Prefeitura Municipal, na rede
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mundial de computadores,
denominação

"TAC's

e

de preferência em link específico
recomendações

do

Ministério

sob a

Público"

(ou

semelhante).
11.

A

eficácia

deste

compromisso

i
fica

condicionada à sua homologação por parte do E. Conselho Superior do
Ministério Público, nos termos do artigo 9°, § 2°, da Lei n° 7.347/85.

E por estarem de acordo, firmam o presente termo de
ajustamento de conduta, que vai assinado pela' Promotora de Justiça, pelo
Prefeito Municipal, e pelas testemunhas, em três vias idênticas.

Votuporanga

Promotora de Justiça Substituta

JESUS REREZ SEGURA

Nome:
RG:

-5/7TAC 66.0474.0002618/2017-1

