Promotoria de Justiça de Salesópolis
Inquérito Civil 14.0413.0000249/2016-4

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

Autos n" 42.0719.0000249/2017-2
Assunto: controle interno a ser implementado e aperfeiçoado pela Câmara Municipal
do

Município

de

Salesópolis,

viabilizando-se

transparência,

logística

e

economicidade na realização das despesas pertinentes aos veículos da frota da
Câmara Municipal.

Considerando:
•

a necessidade de se adequar e melhorar, tanto a forma de contratação de
prestadores de serviços para manutenção preventiva e corretiva sobre a frota
veicular do Município de Salesópolis, quanto o controle do registro histórico
de cada veículo, considerados, entre outros, os consertos e manutenções já
realizados,

saídas

e

entradas,

funcionários

envolvidos

em

seus

deslocamentos, quilometragem, combustível e t c ;
•

a adequação de se efetuar otimizada e logística gestão da frota, considerada
essa como a "atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de
veículos pertencentes a uma organização", com ampla abrangência a
envolver "diferentes serviços, como dimensionamento, especificação de
equipamentos, custos, manutenção e renovação de veículos" (Passaglia e
Novaes, 2001, pg. 78);

•

os termos da Lei Federal 8.666/93, in verbis.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

\
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§ 2° Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação
da Administração, na imprensa oficial.
§ 3° O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços
registrados;
III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4° A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
§ 5° O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando
possível, deverá ser informatizado.

Os termos da Lei Federal 10.520/2002, in verbis.
Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado.
Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas
pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme
regulamento específico.

a adequação de se criar controle de fluxo e serviços para cada veícuU,
évitando-se

prejuízos

ao erário com eventual

t/aga,niento

de serviços
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duplicados, decorrentes da ausência de registros específicos das ocorrências
veiculares, revelando-se necessário maior controle da frota por parte da
administração pública municipal;
•

as dimensões territoriais e administrativas do Município de Salesópolis,
viabilizando-se estreito controle de sua frota veicular, revelando-se adequada
a

tomada

de

Compromisso

de

Ajustamento

de

Conduta

para

o

encaminhamento da questão (nos termos da Lei n° 7.347/85 e do Ato n° 484
-

CPJ, de 05 de outubro de 2006), desenvolvendo-se e aprimorando-se

procedimentos de controle interno sobre as despesas pertinentes aos
veículos da frota municipal.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria
de Justiça de Salesópolis e com fundamento nos arts. 127 e 129, n II, ambos da
Constituição Federal, no art. 5°, § 6° da Lei n° 7.347/85, e nos termos do Ato n° 484CPJ, de 05 de outubro de 2006, propõe e promove a celebração do presente
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajuste de obrigações
ao Município compromitente:
- Câmara Municipal de Salesópolis, e seus vereadores a seguir qualificados,
assessorados para o ato pelo Dr. Thiago Campos Destro - OAB N° 342.266 (doe.
em anexo) - Procurador Jurídico Legislativo da Câmara Municipal de Salesópolis ambos com endereço (SP);

O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta
orientará os procedimentos administrativos municipais pertinentes à contratação de
prestadores de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos e ao
controle da frota veicular, comprometendo-se a Câmara de Vereadores do Municípiode Salesópolis^:
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1.

efetuar as contratações das prestadoras de serviços técnicos de manutenção
preventiva e corretiva da frota veicular municipal através de Pregão com Ata
de Registro de Preços, prevendo-se o fornecimento de peças e acessórios e
a mão de obra especializada (mecânica / elétrica / funilaria / pintura) para o
quanto necessário ao perfeito funcionamento da frota, identificada em anexo
do contrato;

2.

desenvolver, no prazo de 06 (seis) meses, sistema com base de dados
centralizada, com a identificação de todos os veículos integrantes da frota
veicular da Câmara de Vereadores da Municipalidade, especificando-se
Marca, Modelo, Ano de fabricação, placas e chassis, além de sua
vinculação, acaso existente;

3.

manter, junto à base de dados, ficha unitária de controle para cada veículo
integrante da frota, na qual constarão todas as ocorrências, entre as quais, o
registro histórico de sua utilização para gerenciamento e controle de seu
fluxo

interno

(saídas

e

entradas,

funcionários

envolvidos

em

seus

deslocamentos, finalidades do deslocamento frente ao interesse público
envolvido, quilometragem, combustível, etc), e a anotação completa dos
consertos e manutenções realizados sobre os mesmos;
4.

colocar a base de dados articulada junto ao Portal da Transparência inerente
à Câmara Municipal, em prazo de 08 (oito) meses, viabilizando-se ampla
publicidade e absoluta transparência na realização das despesas pertinentes
aos veículos da frota;

O não cumprimento do presente Termo de Ajustamento implicará na adoção
das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive mediante o intento de \
ação específica com vistas à implementação do efetivo dever de ação administrativa
e da obrigaçãorde fazer ora pactuada, sendo, desde o presente momento, estipulada

í
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multa cominatória, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de
Interesses Difusos Lesados (art. 13 da Lei n. 7347/85, regulamentado pela Lei
Estadual n. 6536/1989), correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais):
a) para cada contratação realizada com desatendimento ao previsto no item 1
das obrigações pactuadas;
b) mensais pelo inadimplemento da obrigação de fazer pertinente ao sistema de
dados sobre a frota veicular (item 2 das obrigações compromissadas), até que
efetivamente implementado o sistema de controle da frota veicular pactuado.

O presente Termo de Compromisso de Ajustamento produzirá seus efeitos
legais somente após a competente homologação pelo Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público, quando passará a ter validade de título executivo extrajudicial,
nos termos do que dispõe o art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/85, e do artigo 784, incisos IV
e XII, do Código de Processo Civil de 2015.

E para que surtam os legais e jurídicos efeitos, é lavrado o presente, que vai
devidamente assinado, em quatro vias de igual teor.

Salesópolis, 12 de março de 2018

DRA. LETÍCIA LOURENÇO PAVANI
Promotoriaxle Justiça de Salesópolis

^Ter^^í^^ficfaiU
IMIAMURA.
• — ^
Presidente^
Câmara Municipal de Salesópolis
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Ver. PAULO CÉZAR MONTEIRO
Vice-Presidente

Ver. EDILSON AP° DOS SANTOS
2° Secretário

VER: ÉD;REY C ™ ^ ^ O S , § A h l J ^

1° Secretário

Ver. CLAUDIN El JOSE DE OLIVEIRA

Ver. CLÁUDIO DO PRADO MORAES

VeK MÁRIO BABROSA PINTO

Ver. RODOLFO R. MARCONDES

Vej. 6 É R G I O DOS SANTOS

Testemunha:

ELISABETE MARLI DE SOUZA SANTOS
Diretora da Secretaria
Câmara Municipal de Salesópolis

