
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Oficio n° 218/2021-CPL/DLC Ipixuna do Pará/PA, 24 de setembro de 2021. 

Ao Excelentíssimo Senhor Artemes Oliveira 
Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará 

Assunto: Contratação de serviço de Assessoria e Consultoria em licitações, visando 
atender as necessidades da Diretoria de Licitações e Contratos do Município de Ipixuna 
do Pará. 

Senhor Prefeito, 

Solicito a abertura de processo para contratação de serviço de Assessoria 
e Consultoria em licitações, diante da necessidade de oferecer estrutura mínima 
necessária para o efetivo funcionamento da unidades administrativas que compõem a 
Prefeitura Municipal em especial o acompanhamento e analise dos procedimentos 
licitatórios, que em virtude das novas alterações adotadas pelo tribunal de contas do 
município — TCM/PA, aonde necessitam que as informações de todos os procedimentos 
licitatórios contem em tempo real no Mural de Licitações, Geobras e portal de 
transparência, bem como, as exigências do uso de pregão eletrônico nos termos do decreto 
n° 10.024/19, para promover a estruturação e apoio aos atos licitatórios da Comissão 
Permanente de Licitação desta administração. 

Anexo ao presente, segue toda a documentação necessária a instrução 
processual e formalização da contratação. 

Mariste a as lo Branco 
Diretora de Licitações e Contratos 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO 
PARÁ. 

2. MOTIVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO 

2.1 Diante da necessidade de oferecer estrutura mínima necessária para o efetivo 
funcionamento da unidades administrativas que compõem a Prefeitura Municipal 
em especial o acompanhamento e analise dos procedimentos licitatórios, que em 
virtude das novas alterações adotadas pelo tribunal de contas do município —
TCM/PA, aonde necessitam que as informações de todos os procedimentos 
licitatórios contem em tempo real no Mural de Licitações, Geobras e portal de 
transparência, bem como, as exigências do uso de pregão eletrônico nos termos 
do decreto n° 10.024/19, para promover a estruturação e apoio aos atos licitatórios 
da Comissão Permanente de Licitação desta administração; 

2.2. Assim, impõe-se a contratação, pela impossibilidade do quadro de funcionários 
desta secretaria de atender a demanda dos serviços singulares acima 
caracterizados sem a assessoria necessária para a execução dos procedimentos 
licitatórios, quer em face do perfil da empresa e profissionais integrantes que vão 
melhor aparelhar, quanto ao cumprimento do princípio da legalidade, suprindo-
lhe de consultoria, haja vista a confiabilidade existente por se tratar de 
profissionais íntegros e idôneos, bem como a notória especialização e experiência 
na administração pública. 

3. MOTIVO DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
3.1. Sugere-se a contratação por meio de procedimento de inexigibilidade, nos termos 

do art. 26, II da Lei n°. 8666/93, uma vez que estão presentes os requisitos 
ensej adores, quais sejam: serviço técnico especializado previsto no art. 13 da Lei 
n°. 8.666/93, serviço de natureza singular e profissional ou empresa de notória 
especialização; 

3.2. Ao lado disso, a contratação de assessoria e consultoria em licitação revela 
prestação de serviço de caráter personalíssimo, onde o fator subjetivo, confiança, 
está acima de outras formas de seleção, conduta que se opõe à licitação, nos 
termos de decisão desse jaez já proferida na Ação n° 348-5/Santa Catarina, o 
Tribunal Pleno do STF entendeu que "serviços técnicos profissionais 
especializados são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, 
escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança 
que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. 
Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em que deseje contratar 
é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatóno para contratação de 
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tais serviços — procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento 
objetivo — é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o 
direito positivo confere a Administração para a escolha do "trabalho essencial e 
indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf.o 
§1° do art.25 da Lei 8.666/93). O que a norma do texto legal exige é a notória 
especialização, associada ao elemento subjetivo confiança." 

3.3. No caso trata-se de serviço técnico profissional com as disposições previstas no 
art.25, II, combinado com o art. 13. III da Lei n. 8.666/93. 

4. PERIODO DE CONTRATAÇÃO 
4.1. O período de contratação será de 12 (doze) meses. 

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
5.1. No caso em tela, embora exigido pelo artigo 26, parágrafo único, inciso III, da 

Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de fornecedor exclusivo, tornando-se inviável a 
pesquisa de mercado, mas buscas em serviços similares não idênticos revela a 
base dos valores cobrados, sendo verificados em contratos firmados por outros 
municípios (em anexo), demostram que o valor proposto esta de acordo com o 
mercado. 

5.2. Em atenção, verifica-se que a proposta apresentada pela empresa L J DE M 
SANTOS EIRELI, CNPJ sob o n° 31.661.943/0001-99 para prestação do 
Serviço de Assessoria e consultoria em Licitações. O preço a ser ajustado pelos 
serviços disponibilizados a Prefeitura Municipal é de R$ 11.200,00 (onze mil e 
duzentos reais). 

6. CERTIDÕES E DOCUMENTOS ANEXADAS 
6.1. A empresa apresentou os seguintes documentos em anexo: 

6.1.1. Contrato social; 
6.1.2. RG e CPF do responsável; 
6.1.3. Cartão CNPJ; 
6.1.4. Certidão Negativa de Débito relativos à união; 
6.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
6.1.6. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
6.1.7. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
6.1.8. FGTS; 
6.1.9. Certidão de Falência e Concordata; 
6.1.10. Atestado de Capacidade técnica; 
6.1.11. Certificados de Cursos e Capacitações (Diversos). 

7. VALOR DA CONTRATAÇÃO 
7.1. O valor Global desta contratação é de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil 

e quatrocentos reais) a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 11.200,00 (onze 
mil e duzentos reais). 
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8. FONTE DE RECURSO 

8.1. O recurso para o pagamento da despesa ocorrerá da Unidade Orçamentária 01 —
Sec. Municipal de Administração, projeto atividade 0301.0412200372.007 
manutenção da secretaria municipal de administração, classificação econômica 
3.3.90.35.00 serviços de consultoria, subelemento 3.3.90.35.01 assessoria e 
consultoria técnica ou jurídica. 

9. DADOS DA CONTRATADA 
Empresa: L J DE M SANTOS EIRELI 
CNPJ: 31.661.943/0001-99 
Contato: (91) 9.8410-7109 e-mail: ljmouraconsultoria@hotmail.com

Dados Bancários: 
Conta para Pagamentos: 77755393-1 
Agencia: 0001 
Banco: Nu Pagamentos S.A (260) 

Ipixuna do Pará/PA, 24 de setembro de 2021. 

Maristel . ' s ,' : ranco 
Diretora de Licitações e Contratos 

Em aenxo: 
1. Documentos da Empresa; 
2. Proposta de Preço; 
3. Contratos similares usados na pesquisa. 
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