
Estado de Goias 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS  

INSTRUPAO NORMATIVA - IN n° /12. 	
000 13/12 

Manifesta entendimento acerca de procedimentos a 
serem adotadas pelos novos gestores municipais 
nos primeiros meses da nova administracao, 
visando a continuidade da prestacao do servico 

e da outras providencias. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use 

das atribuicOes que Ihes sao conferidas pelos artigos 1°, inc. XIV, e 3° da Lei Estadual 15.958 

• 	 de 18.01.07 LO/TCM; e 

Considerando a necessidade de emitir orientacOes aos agentes politicos 

municipais que iniciam seus mandatos; 

Considerando que a continuidade administrativa é urn dos objetivos a serem 

perseguidos pela Administracao Publics, independentemente da mudanca de sua gestao; 

Considerando a necessidade de minimizar os efeitos do processo de transicao 

das gestOes municipais, de forma a que nao prejudiquem os atendimentos basicos a 

populacao; 

RESOLVE 

• 	
Art. 1° - Manifestar aos novos gestores que nos contratos corn prazos de 

vigencia expirando em 31 de dezembro do ano que antecedeu a sua posse, relativos a 

credenciamentos na area da saUde, prestacao de servicos de limpeza publica, transporte 

escolar, servicos contabeis e juridicos, locacao de veiculos e equipamentos, assistencia 

tecnica, locacao de imoveis e outros diretamente vinculados a continuidade da prestacao dos 

servicos publicos, é facultada a prorrogacao dos ajustes, nas mesmas condicbes anteriores, 

mediante termo aditivo firmado em 02 de janeiro do primeiro ano da administracao, ou a 

contratacao direta por dispensa de licitacao, corn fundamento no artigo 24, IV, da Lei n° 

8.666/93, se caracterizadas as condicOes ali prescritas. 
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Art. 2° - Manifestar aos citados gestores que é facultada a prorrogacao dos 

contratos de escopo relativos a fornecimento de materials, alimentos, medicamentos, 

combustiveis e outros assemelhados, diretamente vinculados a continuidade da prestacao 

dos servicos pUblicos, pelo prazo necessario ao exaurimento da quantidade contratada ou ate 

a realizacao dos procedimentos licitatorios pertinentes, mediante termo aditivo firmado em 02 

de janeiro do primeiro ano da administracao. 

§ 1°. Os ajustes citados no caput poderao ter a sua quantidade acrescida em ate 

25% do valor atualizado do contrato, no caso de nao ter sido aditivado tal acrescimo; 

§ 2 — Na hipotese do caso nao se enquadrar nas situacOes acima, podera ser 

adotada a contratacao direta, por dispensa de licitacao, corn fundamento no artigo 24, IV, da 

Lei n° 8.666/93, se caracterizadas as condicoes all prescritas. 

Art. 3° - Alertar que em todas as situacoes previstas nesta instrucao, o prazo 

pactuado nao podera exceder noventa dias, contados a partir de 02 de janeiro, sendo 

indispensavel a apresentacao da justificativa pertinente no caso de prorrogacao e acrescimo, 

bem como a observancia do disposto no artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, no caso de 

dispensa de licitacao, 

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em Goiania, aos 

de novembro de 2012. 07 NOV 2012 
Consa. Maria Teresa Fernandes Garrido 

Presidente 
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