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PREFIITT]RA DO MUNICiPIO DE ÓBIDOS
SfCRETARIA MIINICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FTNANÇAS

cNPJ 05.131.180/0001-6{
Rrra deputatlo Raimundo Chaves,338 - Centro- CEP 68250-000 Óbitlos-Pa

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBIDADE DE LICITAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 62312022 - CPL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE ETVIPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA (CAPTAÇÃO E GESTÃO DE

RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV/ MEG-TR -
ÍUODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO; PARA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS.

O Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, Sr José Robson Pinto
Dias no uso de suas atribuiçÕes legais, instaura Processo Administrativo

no623120221 CPLIPMO, referente à I nexigibilidade de Lrcitação no01 512022-CPLIPMO,

nos termos do parágrafo único. do art. 26. da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de

1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes:

Justifica-se a contratação de empresa pa,a a prestaçáo de serviços

especializados de consultoria técnica, quais sejam:
- Captação e gestão de recursos junto ao Governo Federal na Plataforma Mais

Brasil e lnstituições Financeiras, terx por obletivo o desenvol','inre nto dê aÇóe§ 'rr:ltadas
à meli-roria üos piocessos oe gestác oas transferêficias da Üntao. operactonaiizadas por

;leic do Sisienra cle Gestãr: de Cc,nvênics e Cont!-atcs cie Repasse -"SlCONV.
- lmplantação do Gestão. Gov/ MEG-TR - Modelo de Excelência em Gestào nas

Transferências da União: cujo objetivo é contriburr cÕm o aunlento Ca nraturidade de

governançâ e gestão, tendo como foco a gestão dos Ó"gãos qLie operam com recursos

oriundos Ce transferências da LJnião. Dessa forma. pretende-se aprimorar a efetividade

rla erriÍega üc vaior piii-,ireo á DLrúicdade de Obidense através da Prefeitura Municipal;

ESCOLHA DO EXECUTANTE

lndica-se a contrataçáo da C. PANOSSO-ME, pessoa juridica de direito privado

interno, inscrita no CNPJ (t\íF) no 29.33'1 .0'15/0001-14, com sede na Rua Duque de

Caixas. no 317, Lote A, Bairro Amparo, CEP: 68 035-620, Santarém/PA, considerando

JUSTIFICATIVA
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que a referida empresa possui um grande prestigio em vários municípios que atuou ou

atua prestando o serviço ora pretendido pelo tvlunicipio de Obidos.

Mencionada e pretensa contratada possui em seu quadro profissional a Sra.

Cláudia Panosso, profissional de vasta experiência nesta área possuindo: Certificada
no Curso de Capacitação de Pontos Focais do Modelo de Governança e Gestão/ Gestão.

Gov e Curso de capacitação de validadores do Modelo de Governança e Gestão ambos
pelo Governo Federal através do Ministério da Economia, Curso de Qualificação em

Plano Diretor e Legislações Urbanas - Fontes de Frnanciamento e Desenvolvimento

Local. pela Confederação Nacional de Municípios em parceria como lnstituto Paulo

Ziulkoski, Curso de Captação de Recursos: Normativa e Plataformas Tecnológicas -
Plataforma Êxitos e Plataforma + Brasil, pela Confederação Nacional de Municípios em
parceria como lnstituto Paulo Ziulkoski, Curso de Melhoria da Gestão das

Transparências da União, pela Escola Nacional de Admrnistração Pública - ENAP, Curso

de Modelo de Excelência em Gestão dos Orgãos e Entidades que Operam

Transparência da União - MEG-TR, pela Escola Nacional de Administração Pública -
ENAP, Curso de Validação do Relatório de Melhoria da Gestâo das TransÍerências da

Uniáo, pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. AMUCAN-

Alem de toda expertise demonstrada acima pela Profissional técnica da empresa

ora contratada. vale destacar os diversos municipios aos quais a empresa Já prestou e

continua exercendo serviços com excelência nos municipios de Mo.lui dos Campos.

Prefeitura Municipal de Curuá no período de Maio de 2017 até o presente momento, a
Prefeitura Municipal de Rurópolis no período de Abril de 20'lB até o presente momento

e a Prefeitura Municipal de Belterra no período de Novembro de2017 a Janeiro de 2019
(FALTA ORIXIMINA. Ambos os serviços foram prestados de maneira satisfatória e

devidamente comprovados com os atestados que estão acostados neste processo.

Pelos motivos acima expostos e para referendar as razões que dão ensejo a

uma possivel contrataÇão direta, socorremo-nos do entendimento da legislação e
doutrina nacional autorizada, reconhecendo os serviços desejados como ofertado por

singularidade.
Aludindo ao preconceito legal supracitado, ensina o professor J. Cretella Junior,

verbis

DO FUNDAMENTO JURIDICO
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lnexigibilidade é o mesmo que dispensa, é ordem para
não exigir, é proibição exigir. Assim, não pode a

autoridadê ordenar a abertura de licitação, publicando
editais, quando, por exemplo, há inviabilidade de
com petição.

No mesmo sentido, é o ensinamento de Hely Lopes Meireles, ao apontar as

condições de inexigibilidade a que alude o inciso l. do art.25 da Lei Geral de licitaçÕes.

alegam: ocorre a inexigibilidade de licitação, quando há a impossibilidade 1urÍdica de

competição entre os concorrentes, que pela natureza especifica do negócio, que pelos

obletivos sociais vidados pela administraçâo.

Ainda.
lnexigibilidade de Licitação é a situação em que se
verifica a inviabilidade de competição, quer pela natureza
especifica do negócio, quer pelos objetos sociais visados
pelo Municipio.

Finalmente, dentro da realidade con.iuntural do trilunicípio de Óbidos, os serviços

ofertados e da forma como e desenvolvida pela proposta e aquele que mais se enquadra

dentro da necessidade da Administração, vital para a perseguição dos seus objetivos do

ente público.
Neste diapasão, entendo que a empresa C. PANOSSO - ME. com destaque para

os atributos de seu titular, possui a seu favor, as condiçÔes estabelecidas no inciso ll, do

art. 25. reconhecimento a seu favor a sua condição de NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO

O preço mensal de R$ 8 000,00 (Oito tr/il Reais) coadunam-se com o objeto da

contraprestação pretendida pela Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e

Finanças, no municipio de Obidos, diante das necessidades de atendimento de questÔes

multidisciplinares, que mobilizará a profissional da empresa indicada para a contrataçáo

d ireta.

Para cotejar o preço proposto, foram levantados os valores de serviços idênticos,

prestados nos Municipios mais próximos da região, e o valor acima citado encontra-se

na média, dependente do grau de comprometlmento e de dedicação da profissional, em

Íazáo do alcance e da expressão do objeto da contratação.

ji

DO PREÇO DOS SERVIÇOS
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Vale ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou

seja, sem nenhum acréscimo adicional. cabendo à empresa contratada assumir todos

os encargos de natureza fiscal. trabalhista, comercial, securitário e previdenciárlo, bem

como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o regular

cumprimento do contrato.

CONSIDERA cÔES FINAIS

Esta Secretaria Municipal de. Plane.;amento Orçamento ê Finanças, pelo exposto

acima e considerando a natureza singular e especializada dos serviços, junto à notória

qualificação e capacidade técnica da consultoria. a referida contrataçáo poderá ser

rcaltzada através de lnexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, ll. da Lei no 8.666,

de 1993. combinado com o artigo 13, inciso V. e art. 26 do mesmo diploma legal e suas

alteraçÕes posteriores.

E nossa manifestação, que submetemos a superior apreciação.

Obidos (PA). 14 de setembro de 2022

JOSE ROBSON P TO DIAS
Secretário Municipal de Planejamento OrÇamento e Fananças

Decreto no 58312021


