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D E C R E T O 

 

Nº 7227/2018 

 

“Dispõe sobre a requisição temporária dos bens móveis, 
utensílio, insumos e Recursos Humanos da G&T Cozinha 
Industrial LTDA vinculado ao Contrato Administrativo 
nº2016SEDUC055 para funcionamento emergencial, por si 
ou por terceiro por prazo certo ou indeterminado e dá 
outras providências”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais 

e; 

CONSIDERANDO a existência de Contrato Administrativo n° 2016SEDUC055, cujo objeto é a 

prestação de serviços no preparo de alimentação escolar, fornecimento de todos os insumos, logística, 

supervisão, equipamentos e utensílios, fornecimento de toda a mão-de-obra, para o preparo e distribuição 

necessária para a execução dos serviços ora contratados nas unidades educacionais, prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, para atender alunos matriculados 

nas unidades educacionais do município, com prazo de vencimento em 16 de junho de 2018; 

 

CONSIDERANDO o direito social à educação previstos no art. 6º e art. 208, ambos da 

Constituição da República. 

 

CONSIDERANDO que a Administração Municipal pela característica continuada do serviço, ao 

fundamento do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, realizaria o respectivo aditamento do contrato; 

 

 CONSIDERANDO que em 05 de junho de 2018 houve notificação do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo para que a Administração prestasse informações quanto a possuir contrato vigente de 

qualquer natureza com determinadas empresas, dentre elas, a empresa G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA., 

por terem sido declaradas inidôneas em decisão da Justiça Federal – 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, 

inclusive sendo a respectiva empresa incluída no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS); 

 

CONSIDERANDO no ato da notificação faltar apenas 11 (onze) dias para o vencimento contratual;  

 

CONSIDERANDO a impossibilidade de formalização de Termo Aditivo Contratual; 
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CONSIDERANDO a existência de abertura de processo licitatório e o atendimento obrigatório do 

prazo disposto na legislação vigente; 

 

CONSIDERANDO que se trata de serviço de preparo de alimentação escolar, o qual não pode 

sofrer interrupção, devendo a Municipalidade garantir a continuidade de atendimento em todas as unidades 

escolares; 

 

CONSIDERANDO que à medida que se impõe é a assunção dos serviços de forma que não haja 

a descontinuidade causando prejuízos ao interesse público;  

 

CONSIDERANDO que conforme cláusulas do Contrato Administrativo n° 2016SEDUC055, 3.3.10, 

3.3.11 ficam os equipamentos, utensílios e mobiliários incorporados ao patrimônio da Administração; 

 

CONSIDERANDO que a Administração não possui ata de preços para aquisição de insumos 

necessários para o preparo e fornecimento da alimentação escolar; 

 

CONSIDERANDO que a Administração não possui em seus quadros de servidores mão-de-obra 

especializada para o preparo e fornecimento da alimentação escolar;  

 

CONSIDERANDO, por fim, haver a possibilidade de dano irreparável no atendimento dos alunos 

matriculados nas unidades educacionais do município, caso não haja a solução de continuidade dos serviços 

prestados;  

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Ficam requisitados, emergencialmente, para o exercício de 2018 e enquanto perdurar a 

necessidade da prestação dos serviços no preparo de alimentação escolar, fornecimento de todos os insumos, 

logística, supervisão, equipamentos e utensílios, fornecimento de toda a mão-de-obra, para o preparo e 

distribuição necessária para a execução dos serviços ora contratados nas unidades educacionais, prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, para atender alunos 

matriculados nas unidades educacionais do município, necessários à continuidade do atendimento aos 

respectivos alunos. 
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Art. 2º - Como consequência da requisição, fica determinada: 

 

I - imediatamente, incorporação ao patrimônio da Administração os bens, equipamentos, material e 

requisição de pessoal empregado na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 

V do art. 58 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

II - a realização de minudente inventário dos bens, mobiliários e instalações, ilustrado com 

fotografias de cada bem e de cada instalação, de modo a demonstrar o estado de conservação, quantificação de 

materiais e equipamentos encontrados, bem como a descrição daqueles efetivamente requisitados para a 

prestação do serviço de atendimento aos alunos matriculados nas unidades educacionais do município, 

enquanto perdurar a requisição, por comissão constituída de representantes da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, por meio de portaria nomeada pelo Poder Executivo Municipal, composta por membros da Secretaria 

da Educação, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Administração; 

 

Art. 3º - Caso os serviços sejam prestados por outra empresa a ser Contratada, a mesma deverá 

regularizar a prestação do serviço necessário à continuidade dos serviços.  

 

Art. 4º -  Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser providenciada sua publicação.  

 
   

 São Sebastião, 16 de junho de 2018. 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


