
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE OBIDOS
SECRETARIA II/lUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

CNPJ No05.131 180/0001-64
Rua De utado Raimundo Chaves. no 338. Centro - Óbidos-Pa CEP 68.250-000

2.1 Sec reta ria: Secretaria Munici al de Plane amento QIç4!ento e Finan
2 - Solicitante

CNPJ 05 131 180/0001-64
AS.SEÀ/IPOF

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
TERMO DE REFER NCIA

1 - Obieto

1.1 Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS TÉCNICO
NA AREA ADMINISTRATIVA.FINANCEIRA E PLANEJAMENTO GERAL,
vtsANDo A ELABORAÇÃO Oe pRO.leTOS DIVERSOS OTRECTONADOS A
TODOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO
DE RECURSOS JUNTO AO SICONV, BEM COMO NO AMBITO FINANCEIRO NO
CoNTROLE E REGULARTZAÇÃO DO CAUC, TRTBUTÁntO, pReVtOeNCtÁRtO E

SIAF.

1.2 Custo
Estimado
Apu rado:

R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) o valor estimado foi obtido
com base na proposta apresentada.

1 .3 Base
Lega l:

A contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal no
inciso ll do Art 25 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteraçoes.

1.4 Periodo de Contrataqão: 12 (doze MESES

End.Rua De utado Raimundo Chaves
Ba irro ntro
CEP: 68.250-000

-ci-dããe:-O6id-os Estado. Pará

2.2 Secre tário(a) Municipal: JOSE ROB§ON PINTO DIAS
Decreto n".58312021
CPF: 709 54 802-20
RG.4437740 Orgão Expedidor. PC/PA

Data/ano. 1311012021

3 - Os Fiscais
ortari Fiscais N": 04312022 - SEMPOF, de 16 de setembro de 2022.

FRAN IANE PRA A LOPES
lvlatrícula n'092088-6

i63.656.602-10
RG. 4921196
Situaçáo
Funcional

0 Contratado (X) Efetivo 0 Comissionado

orma ao nstno Médio Comp eto
Ca o/F unção Auxiliar Administrativo
3.2 Fiscal ANDREIA OOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE
CPF 776.413.10249

483796r- -----:orsãoEx edidor PC/PA

F

lrsã"Erp"did ór:PeFf

RG:
Situação
Funcional
Fo

(X) Contratado ( ) Efetivo ( ) Comissionado

ENSINO MEDIO
áo- iTúrillãiãdmlniatraa ç tivo
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a)
Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento verificação da qualidade e execução
dos produtos recebrdos. Datar e Atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de
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antecedência do término do contrato ao (a) Secretário (a), para que o (a) mesmo (a)
tome às devidas providências em relação à vigência do contrato;

b)

A fiscalização, da coltratação será exercida pelo(s) Fiscal(s), indicado(s) no Referido
TERMO DE REFERENCIA ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do
Material. Datar, Atêstar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execuÇão do contrato, e de tudo dará ciência à AdministraÇão,

c) O(s) Fiscal(s) da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato,

d)

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. ainda que
resultante de imperfeiçoes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993;

e)

O(s) Fiscal(s) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execuÇão do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

4 - Local ra Execu o dos servi OS

cEP. 68.250-000
No horário das 08:00 às 14:00. nos dias de segunda à sexta. excetos nos feriados

stado: PA

amento e Finanças - SEMPOF

bidos

P la neiam
C haves

Local. Secretaria Munici al de ento Or
End. Rua Deputado arm undo

Nacional, Estad ual e Munici al

N" 338
Bairro: Centro C id ade

5 - Das Justificativas
5.1: A presente contrataÇão visa ampliar a equipe de trabalho para a prestaÇáo de serviÇos de aporo l

administratrvo voltado para auxílio na elaboraÇâo de pro.ietos para pleitear/captar recursos
íinanceiros, junto a organismos de outras esferas de governo Diante de necessidade da
Administração Pública municipal, busca-se a Contratação de Serviços de Assessoria Técnica/apoio

administrativo e dê gestão, especialmente a Gerencia Munacipal de Convênios, prestando serviços
no acompanhamento e manutenção da PLATAFORMA MAIS BRASIL (ANTIGO SICONV). SIGA
(FUNASA), SIGPC, SIMEC, captaÇão de recursos, cadastros de propostas, monitoramento e

prestação de contas de convênios e contratos de repasses. de acordo com a legislação vigente
consoante as razões de fato e de direito e proposta de preÇos aprêsentada. Devido a escassez de

recursos humanos com capacrdade técnica experiêncra suficiente para realizar estes serviços que

certamente se revelam de extrema relêvância para o municipro Por essa razâo, devem ser
orientadas por proÍissionars com ampla experiência e especralizaÇão a fim de não comprometer os

instrumentos legais editados nem os serviços públicos a serem alocados e executados. A atuação
de profissionais dotados de conhecimentos específicos que credenciem ao pleno exercicio, cumpre
satisfatoriamente a necessidade de concretização dos serviços técnicos especializados ob.ieto do
presente.

Dessa maneira justifica-se a contratação direta. pois o processo licitatório jamais terá o condão de

selecionar o profissional da área mars recomendável para os interesses do Í\ilunicipio de Obidos. A
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notória especializaÇão pode ser verificada por meio do currículo com formaçáo na área especifica.
ampla experiência e conhecimento da área pública, desempenho anterior, organização, técnica e
resultados de serviços anteriores. sendo o trabalho essencial e, indiscutivelmente, o mais adequado
à plena satisíaÇáo das necessrdades dessa municapalidade.

Haja vista a necessrdade de contratação drreta para prestar serviÇos de assessoria e consultoria na

captaçáo de recursos junto ao Governo Federal na Plataforma Mais Brasil e lnstituiçôes Financeiras:
lmplantação do Gestão.Gov/ MEG-TR - Modelo de Excelência em Gestão nas Transferências da

União. para a Prefeitura Municipal de Obidos. Nesse sentido. Íoi necessário buscar no mercado
regional proíissionais capacitados e especializados ou empresa que possua no seu quadro de
sócios e/técnrcos. que possua qualficaçáo para a finalidade pretendida

5.'1.1. Da base legal:

O íundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37. inciso XXl. da Constituição Federal
de 1988, no qual determina que as obras, os servrços. compras e alienações devem ocorrer por
meio de licitaçóes. Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da
cF/1988:

()
''XXl - ressalvados os casos especificados na legislaÇão, as

obras. servrÇos, compras e alienaÇóes serão contratados
medrante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes. com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta. nos termos da lei. o qual somente permitirá

as exigências de qualificâção técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigaçôes. "

Licitar é regra. Entretanto. há aquisiçóes e contratações que possuem caracterizações especificas
tornando desnecessárias e/ou rnviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realizaçào
adequada das funções estatais. Na ocorrência de licitaçôes desnecessárias e/ou inviáveis, a lei

previu exceÇões à regra. as chamadas Dispensas de Licitaçóes e a lnexigibilidade de Licitaçáo.

Com base na solicitação, justiÍicativa e com base em preços praticado no mercado para atendimento
da presente solicitação. referida contrataÇão se apresenta como cabivel de ser realizada através do
pÍocedrmento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃODISPENSA DE LtC|TAÇÃO na forma de que
trata o Art. 25. ll da Lei Fedêrel No 8.666/2022.

Art 25 E inexigÍvel a licitação quando houver inviabilidade de
compêtição. em especiall
()
ll- para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.
13 desta Lei. de natureza singular. com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
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§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências
publicações, organizaÇão. aparelhamento. equape técnica, ou de

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita

inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do obleto do contrato.

O art. 13 a que se refere o transcrito dispositivo legal, por sua vez, dispôe

Art. 13. Para os Írns desta Lei. consrderam-se serviços
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

()
lll - assessorias ou consultoria técnicas e auditorias financeiras
ou tnbutárias:
()
§ 3" A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes de seu
corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de
justificaÇão de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará
obrigada a garantrr que os referidos integrantes realizem pessoal

e djretamente os serviços objeto do contrato."

Para a conceituação jurídica de serviço singular deve-se recorrer à doutrina adminrslrativa que, em
linhas gerais e unânimes, o define como o um serviço dotado de tal complexidade executória que o

individualiza ou diferencia, cuja execução, por sua relevância para a Administração, demanda do
executor, além de sua normal habilitação técnica e profissional, profundos conhecrmentos na área
de atuaÇão

A singularidade, portanto, constitui uma importante característica. Assim, um serviÇo deve ser tido
como singular

"quando nele tem de interferir. como requisito de satisfatório
atendimento da necessidade administrativa, um componente
criativo de seu autor. envolvendo o estilo, o traço, a

engenhosidade. a especial habilidade, a contribuição intelectual,
artística, ou a argúcia de quem o exêcuta, atributos, estes, que
são precisamente os que a Administraçáo reputa convenientes
e necessita para a satisfação do interesse público em causa"
(Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 1.999, 11" ed.,
p.391 )

Em suma, como leciona Eros Grau (lnexigibilidade de Licitação - ServiÇos Técnico-Profissionais
Especializados - Notória Especia|zaÇáo, in RDP 99, p 70 e segs.), constata-se que s,ngulares sâo
os servlÇos porque apenas podem ser prestados. de cefta maneira e com determinado grau de
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Dessa forma, somente os serviços elencados no art. '13 do Estatuto Federal das Licitaçôes que

sejam considerados singulares. ou seja, que demandem do executor. além da sua normal
habilitação técnica e profissional, conhec,mento profundo na sua área de atuação, podem ser
contratados sem a prévia realizaçáo de procedimento licitatório, desde que o profissional ou
empresa contratada detenha notória especralização. nos termos previstos no inciso ll do art. 25 do
mesmo diploma normativo.

Aquele Estatuto, visando afastar eventuais dúvidas. no § ío do citado art. 25. define notória
especializaÇão. da seguinte forma.

'§ 1o Considera-se de notória especializaÇão o profissional ou
empresa culo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior. estudos. experiências.
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de
outros requisitos relacronados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato."

O profissional ou empresa deve, assim. ser conhecido por aqueles que militam na mesma área e
pelos seus clientes, desfrutando de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade. Ensina
o renomado jurista José dos Santos Carvalho Filho que tal conceito deve decorrer de vários
aspecÍos, como estudos. experiências. publicações. desempenho anterior. aparelhamento,
organizaÇão. equipe técnica e outros do gênero" (in Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen
Juris. Rio de Janeiro, 1.999, 5e ed., p.195).

Todavia, em se tratando de serviços ou causas de natureza singular, daspóem as PreÍeituras
Ivlunicipais. examinados os aspectos de conveniência e oportunidade, de poder discricionário para

realizat a contrataÇão direta de profissionars de notórra especialização. Este é o pacífico
enlendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, expresso em diversas ocasióes,
dentre as quais destaca-se a Decisão Plenária no 49411994. proferida nos autos do Processo TC no

019.893/93-0. da qual extrai-se o seguinte trecho:

" Na verdade. o entendimento hoje prevalecênte nêste Tribunal
sobre a matéria é de quel
1o) a circunstância de entidade pública ou órgão governamental
contar com quadro próprro de advogados náo constitui
impedimento legal a contratar advogado particular para prestar-
lhe. serviços específicos, desde que a natureza e as
caracteristicas de singularidade e de complexidade desses
serviços sejam de tal ordem que se evidencie não poderem ser
normalmente executados pelos profissionais de seus próprios
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quadros. justificando-se portanto a contratação de pessoa cu.io

nivel de especializaçào a recomende para a causa.
20) o exame da oportunidade e da conveniência de efêtuar tal
contratação compete ao administrador, a quem cabe analisar e
decidir, diante da situação concreta de cada caso. se deve
promover a contrataÇão de profissional cujos conhecimentos,
renome ou grau de especializaÇão sejam essenciais para a
defesa do interesse público que lhe cabe resguardar, e que não
encontrem paralelo entre os advogados do quadro de pessoal

da entidade sob sua responsabilidade.
3o) a contratação deve ser feita entre advogados qualificados

como os mais aptos a prestar os servrços especializados que se
pretende obter. "

Em suma, a legalidade da contrataÇão direta de serviços de gestão na Planejamento Orçamento e
FinanÇas depende de circunstâncias fáticas, requerendo do administrador um exame aprofundado
de cada caso especifico consrderados os aspectos de conveniência e oportunidade da
AdministraÇão. que se justifica quando se conjugam. como requisilos. a singularidade do servtço. a

habilitação especÍfica e a notória especialização da empresa bem como do profissional contratado.
conforme destaca a Prof. Lúcia Valle Figueiredo. em ensinamento constante de sua obra Dirertos

dos Licitantes (Malhearos Editores, São Paulo. 3" edição. 1992, p. 3a), a seguir reproduzido:

''Se a notónâ especialização é uma das exceções à regra da
lacitação, traz, como consequência, a possibilidade de
contrataçôes à revelia do procedimento licitatórao. E, assim
sendo. há de estar bem evidenciado que se conjugam os fatores
necessários à sua validade.
De conseguinte, como já afirmado. dois são os fatores que
devem, obrigatoriamente. estar presentes:

1) existência da especializaçáo notória, em síntese, capacidade
notória.
2) necessidade desta especializaÇão notória. por parte da
AdmrnistraÇão."

A base legal acima informada é permitida pelo fato da empresa que se vrslumbra contratar trata-se
da empresa inscrita no CNPJ n"29.33'1.015/0001-14 - C. PANOSSO.
Como base legal pretende-se utilizar o lnciso ll, do Art. 25 da lei no 8.666/93 que dispôe:

Art. 25. E inexrgível a licitaÇão quando houver inviabilidade de
competiÇão, em especial.
()
ll - para a contrataçáo de servlços Íécnlcos enumerados no aft. 13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação:

§ ío Consldera-se de notória especialização o profissional ou
ecialidade. decorrente

€ro&
\

etn resa cu conceito no cam odesuae
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de desempenho anterior. esÍudos, experiências, publicações,
organização. aparelhamento. equipe técnica. olt de outros
requlslfos relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencla/ e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato.

O art. 13 a que se reíere o transcrito dispositivo legal, por sua vez. dispÕe

'Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos
proíissionais especializados os trabalhos relativos a:

()
/// - assessorias ou consultoria técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias:
(. )
§ 3o Á empresa de prestação de serviços técnicos especializados
que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em
procedimento licitatorio ou como elemento de justificação de
dlspensa ou inexigibilidade de licitação. ficará obrigada a garantir
que os referidos ,nlegranles realizem pessoa/ e diretamente os
serv/ços objeto do contrato '

Para a conceituação jurídica de serviço singular deve-se recorrer à doutrina administrativa que,
em irnhas gerais e unânimes, o deÍine como o um servrço dotado de tal complexidade executória
que o individualiza ou diferencia, cuja execuçáo, por sua releváncia para a Administração, demanda
do executor além de sua noÍmal habrlrtaÇão técnrca e profrssronal. profundos conhecimentos na
área de atuação.

A singularidade. portanto. constitui uma rmportante característrca Assim, um serviÇo deve ser tado

como singular -quando nele tem de inteierir. como requisito de satisfatório atendimento da
necess/dade administrativa. um componente criativo de seu autor. envolvendo o estilo, o traÇo. a
engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, aftistica, ou a argúcia de quem o
executa, atributos, esÍes, que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necesslÍa para a satisfação do interesse público em causa" (Celso Antônio Bandeira de Mello. in
Curso de Direito Administratrvo. Malheiros Editores. Sâo Paulo. 1.999. 11" ed.. p.391).

Em suma, como leciona Eros Grau (lnexigibilidade de Licitação - Serviços Técnico-Proíissionais
Especializados - Notória Espêcialização, in RDP 99, p. 70 e segs.), constata-se que

"singu/ares são os servlços porque apenas podem ser prestados.
de cefta maneira e com determinado grau de confiabilidade. por um
determinado profissional ou empresa Por isso mesmo é que a
singularidade do serviço está contida no bojo da notória
especialização. '

Dessa forma. somente os serviÇos elencados no art 13 do Estatuto Federal das Licitaçóes que
sejam considerados singulares. ou seja. que demandem do executor. além da sua normal
habilitação técnica e profissional. conhecimento proÍundo na sua área de atuaÇão, podem ser
contratados sem a previa realização de procedimento licitatório, desde que o profissional ou
empresa contratada detenha notória especialização. nos lermos previstos no inciso ll do art. 25
do nresmo diploma normativo.
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Aquele Estatuto. visando afastar eventuais dúvidas. no § 10 do citado ai.. 25. define notória
especialização, da seguinte forma.

"§ 1a Considera-se de notória especialização o profissional ou
empresa cujo conceito tD campo de sr/a especla/idade. decorrente
de desempenllo anterior esÍr/dos. experiências. publicações.
organizaÇão. aparelhamento, equipe técnica. ou de outros
requlsitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencla/ e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato

O profissional ou empresa deve, assim, ser conhecido por aqueles que militam na mesma área e
pelos seus clientes, desfrutando de prestigio e reconhecimento no campo de sua atividade. Ensina
o renomado lurrsta José dos Santos Carvalho Filho que'tal conceito deve decorrer de vários
aspeclos, como estudos, experiências, publicações. desempenho anterior. aparelhamento,
organização, equipe técnica e outros do gênero (m Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen
Juris, Rio de Janeiro, 1.999, 5" ed., p.195).

Todavia. em se tratando de serviÇos ou causas de natureza singular, dispõem as Prefeituras
Municipais, examinados os aspectos de conveniência e oportunidade, de podêr discricionário para
Íealizat a contratação direta de proÍissionais de notória especializaÇáo. Este e o pacífico
entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU. expresso em diversas ocasiões.
dentre as quais destaca-se a Decisão Plenária no 49411994. proferida nos autos do Processo TC no

019 893/93-0. da qual extrai-se o seguinte trecho:

Na verdade. o entendimento hoje prevalecente nesÍe Tribunal
sobre a matéria é de que.
10) a circunstância de entidade pública ou orgão governamental
contar com quadro próprio de advogados não constitui impedimento
legal a contratar advogado pafticular para prestarJhe, servlÇos
especiflcos. desde que a natureza e as características de
singularidade e de complexidade desses sêrvlÇos sejam de tal
ordem que se evidencie não poderem ser normalmente executados
pelos proflsslonais de seus próprlos quadros, justificando-se
portanb a contratação dê pessoa cujo nível de especializaçáo a
recomende para a causa,
20) o exame da opoftunidade e da conveniência de efetuar tal
contrataÇão compete ao administrador, a quem cabe analisar e
decidir. diante da situaÇão concreta de cada caso, se deye
promover a contrataÇão de profissional cujos conhecimentos.
renome ou grau de especialização sejam essencàls para a defesa
do interesse público que lhe cabe resguardar, e que não encontrem
paralelo entre os advogados do quadro de pessoal da entidade sob
sua responsabilidade.
30) a contratação deve ser feita entre advogados qualificados como
os rnais aptos a prestar os serviços especializados que se pretende
obter "

Em suma. a legalidade da contrataçãc direta de serviços de gestão na Planejamento Orçamento e
Finanças depende de circunstâncias Íáticas, requerendo do administrador um exame aprofundado
de cada caso específico, considerados os aspectos de conveniência e oportunidade da

ularidade do servi

( q\o
.i.c-(:

Administra ão. ue se ustiíica uando se con u am. como uisitos a sin a
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habilitação especlfica e a notória especialização da empresa bem como do profissional contratado.
conforme destaca a Proí. Lúcia Valle Figueiredo, em ensinamento constante de sua obra Direitos
dos Licitantes (Í\ilalheiros Editores. São Paulo. 3'edição. 1992, p. 34), a seguir reproduzido.

''Se a notória especialização e uma das exceções à regra da
licitaÇão, traz. como consequência, a possibilidade de contratações
à revelia do procedimento licitatório. E, assim sendo, há de estar
bem evrdenciado que se con1ugam os fatores necessários à sua
validade.

De conseguinte, como já afirmado, dols sáo os faÍores que devem.
ob rig ato ri a m ente. estar prese/?Íes:

1)exrstência da especializaçáo notória, em síntese. capacidade
notória.

2)necessidade desta especializaÇão notória, por parte da
AdministraÇão."

5.2: Justificativa do Preço Proposto:

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o
meio de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas. A
despeito desta assertiva, o TCU .iá se manifestou:

''adotar como regra a realizaÇao de coleta de preços nas
contratações de seryiço e compras dispensadas de licitação com
fundamento no aft.24. inciso ll. da lei n. 8.666/93" (Decisão no

678/95-TCU-Plenário. Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha.
DOU de 28. 12.95. pág 22 603)
''Proceda. quando da realização de licitação. dispensa ou
inex igibilidade. à cotlsulta de preços correntes no mercado. ou
fixados por órgáo oficial competente ou. ainda. conslanÍes do
slslerna de registro de preços, em cumprimento ao dlsposlo no
aft. 26. parágrafo út1ico. inciso lll. e art.

43. inciso lV. da Lei 8.666/1993. os quals devem ser anexados
ao procedimento licitatorio (...)."4córdão 1 705/2003 Plenário.

No caso em questão verificamos. como 1á foi dito. trata-se de situaÇão pertinente a lnexigibilidade
de Licitação. De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União. como pode ser visto
acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços,
que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no minimo três
licitantes.

Em relaÇão ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do

mercado em se tratando de serviço similar. podendo a Administração contratá-lo sem qualquer
âfronta à lei de regência dos certames licitatórios.
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1-

f o7l
11. ;/

Diante do mencionado acima o valor global o a ser pago obtido com base no orçamento apresentado
pela empresa autorizada, o qual apresenta-se no valor de R$ R$96.000,00 (noventa e seis mil
reais), pagos em '12 parcelas mensais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

5.3: Justificativa da Escolha da Contratada:

A escolha da empresa a ser contratada será incide sobre a empresa C. PANOSSO; CNPJ No

29.331.015/0001-14, por ser dotada de todos as requisitos necessários para o atendimento das

necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças.

A empresa C. PANOSSO. apresentou constituída por profissionais com larga experiência no

mercado, uma vez que demonstrada está a conceituação e sua aplicabilidade, sendo uma empresa

conceituada no desempenho de suas atividades Junto a outros Municípios. além da sua

disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Í\ilunicipal

A inviabilidade de competição presenle nos autos face a singularidade e drsponibilidade da C.

PANOSSO. bem como demonstrar conhecimento, experiência, notoriedade e outras caracterÍsticas

que se coaduna com o interesse do município.

Demonstrou capacidade operacional, jurídica, fiscal e técnica, e por ser dotada de atividades do

ramo pertinente ao objeto da contrataÇão em tese. O preço está de conformidade com o de mercado,

o que caracteriza vantajosa a contrataÇão à Administração Pública local.

Assim sendo, comprova-se a inviabilidade de competição, ante a notóraa especialização dos
profissionais atestada no seu curriculo profissional, associada ao elemento subjetivo de coníiança
e talento.. Desta forma, o acompanhamento e elaboração de projetos nos sistemas SICONV (portal

de convênios), Fundo Nacional de Planejamento Orçamento e Finanças, SIMEC (sistema integrado
de monitoramento. temas SICONV (portal de convênios), Fundo Nacional de Planejamento
Orçamento e FinanÇas, SlÍvlEC (sistema integrado de monitoramento. execução e controle do

monitoramento, e outro sistemas disponibtlizados pelo Governo Federal; pagamento por OBTV
(ordem bancária de transferência voluntária), orientação e lançamento das prestaçóes de contas
dos convênios nos sistemas competentes, com acompanhamento até a sua aprovaÇão pelos órgãos
concedentes. será de responsabilidade da contratada, drminuindo a demanda de mão-de-obra
própria do lvlunicípio melhorando a eficiêncra nestes trabalhos

5.4. Do obietivo da contrataçêo
5.4.í.A contratação dos serviÇos que este têrmo trata tem como objetivo geral:

- Apoiar na elaboraÇão do Projetos de CaptaÇão de recursos financeiros junto a Secretaria IVlunicipal

de Planejamento Orçamento e FinanÇas;

- Assessorar a equipe de Planejamento a elaboração de projetos, regulação e auditoria;

-- Assessorar no planejamento de açôes e diagnóstico nas diversas áreas de interesse do município;

- Assessorar n administração dos hospitais do municipio;
- Assessorar na prestaÇão de contas dos recursos transferidos
- Elaborar relatórios mensars com a descrição as atividades desenvolvidas

Página 10 de 15



PREFEITURA DO MUNICíPIO DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAIVIENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

cNPJ N"05. 1 31. 1 80/0001 -64
Rua De utado Raimundo Chaves, no 338, Centro - Obrdos-Pa CEP 68.250-000

6. Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Admitidos.

DESCRTÇAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS TECNTCO NA
AREA ADMINISTRATIVA.FINANCEIRA E
PLANEJAMENTO GERAL. VISANDO A
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DTVERSOS
DIRECIONADOS A TODOS AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS COM A FINALIDADE
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO
AO SICONV. BEM COMO NO AMBITO
FINANCEIRO NO CONTROLE E
REGULARIZAÇÃO DO CAUC,
TRIBUTARIO, PREVIDENCIARIO E SIAF,

12 8.000,00

1i i,/-

.)

sJ?t

TEM
VALOR

GLOBAL

96.000,001 tVês

TOTAL 96.000,00

n a oes
8.1 Obri a ões da CONTRATADA
A CONTRATADA obri a-se a
a Cum rir todas as exigências do Contrato e do TERMO DE REFERENCIA.
b Atender a contratante com servi ços de consultoria para o setor pu rco:

Atender. com a dihgência possível. as determinaçÕes do Gestor, adotando todas asc) rovidências necessárias à regulariza ão de íaltas e i ularidades verificadas,
ln enizar o contratante por quaisquer danos causados durante a execução dos

d) serviços, por seus empregados. ficando este autorizado a descontar o valor
corres ondente dos amentos devrdos à CONTRATADA:
Com u nica r, rmalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas que antecede a

e) entrega do ltem, ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interrupÇão ou
ossível atraso na

0
Executar o objeto

eltrgSq o9str99!çe9 !S§9rvç9 ;

deste TERMO DE REFERENCIA no endereço indicado no Item4-
(4 - LqSelp4a erl1egê qosl tenq).
Executar o objeto deste TERMO DE REFERENCIA no Prazo Máximo de forma
contínua a partir da comunicação feita através de telefonema, E-mail ou Oficio,

S) encaminhando a Ordem de Serviço, assinada pela Secretária, em estrita observância
das especificaçÕes contidas no orçamento apresentado e aprovado pela Secretaria
M un icipqlq gflqf'CLqme lto O rçemento e Finan as.
Todas as despesas diretas e indiretas, frete. tributos, taxa de administraçâo, encargos
sociais. encargos trabalhistas. Íiscais, comerciais, deslocamento de pessoal. prestação

h) de garantia, Seguro, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza
necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido

leitear a esse título.
amento e Finan AS

7 - Da Fonte de Recurso
As despesas deste TERMO DE REFERENCIA ocorrerão por conta das classificações
funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual de 2022 e do exercício sequinte.

A oiar na elaboração do Plano Municipal de Planejamento Or
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to. regulaçáo e auditoria do Sistema Unico de Planejamento

aso os Serviços nao e
A deverá

am de aco o com as exigências contidas nesse

condiçÕes autorizadas no

I

stej
RE

T termo. a
no prazoCONTRATAD FAZER ou SUBSTITUIR o obleto em questão,

máximo de até 07 (sete) dias corridos, contado do recebimento da NOTIFICAÇAO da
CONTRATANTE sob ena de a lica o das enalidades estabelecidas no Contrato.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçÕes
v) assumidas. nem subcontratar qualquer das prestaÇóes a que está obrigada, exceto nas

TERMO DE REFERENCIA ou na minuta de contrato.
Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o Termo do
Contrato ora afirmado. a CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE via

w) Ofício. Juntamente com seus documentos que possam aÍgumentar devida alteração,
para que a Gestora possa encaminhar via Oficio à Comissão Permanente de Licitação,

ara sejam tomadas as devidas providências cabíveis a solicitação ora pretendida;
A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE, que se
procedam às mudanças nos dias e horários de execução dos serviços, sempre que
houver necessidade.

8.2 Obri a ões da Contratante
A Contratan te obriga-se a
a) Comunicar a CONTRATADA atravéide télêfonema, É-mãI ou Oficroa aõ6re a

necessidade dos serviços or meio de emissão de Ordem de Servi o o.s
Proceder a emissão da Ordem de Serviço(O S) devidamente asslnada e datada pelo(a)

b) Secretária Munici al de Plane amento Or amento e Finan AS;

c) Participar ativamente das sistemáticas e supervisão, acompanhamento e controle de
ualidade no momento da execução do serviço,

Notificar formalmente a empresa, sobre falhas ou irregularidades constantes de cada
d) um dos itens que compÕem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas

e)

corretiv
Pêstar
em r

as necessárias;
todas as inforrnaçoes
ados da CONTRATA

e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
DA;

Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalaçÕes para substituiçáo
u m dos iten 1gye_c-o@-__

NTRATADA deverá avisar antecipadamente a
l) CONTRATENTE sobre data, hora e nome do Íuncionário da CONTRATADA

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

Assessorar no planejamento de aÇÕes e diagnóstico situacional da Planejamento

^r Orçamento e Finanças no municipio: elaboração de diagnóstico situação eme' Planejamento Orçamento e Finanças (indicadores epidemiológicos. assastenciais,

Assessorar na prestação de contas dos recursos em Planejamento Orçamento e

Assessorar na gestão de projetos de investimentos em Planejamento OrÇamento e
r) Finanças elaboração e acompanhamento de pro.jetos e ampliação n captação de

incentivos financeiros:

responsável pelq eúfeSq dos motores,

t S

s) na elaboração da Programaçáo anual da lane amento mento e Finan AS

zar a Conferência Munici al de Plane amento Or amento e Finan
rA o a

a n

Por ocasião da entÍega. a C

A ne d nro mta n e XC Su ma ne e en tS e m nU c o a aU eu ( e X e cn a Se e p sqp q g
m

dA m n S a o n ree ten aS oo eb o od reP n e ET MR Do RE FE RE NÊ C AÇa

assumidas, todas as condi ão,s de habilita idas na licitaualifrca ao ext

financerro e de estão
Assessorar n administra ão dos hospitais do mun

q)
ú b lica.Finan AS

n)

icípio,

u) Elaborar relatórios mensais com a descriçâo as atividades desenvolvidas

0 de cada

rar no

k)

da
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Receber provisoriamênte os resultados dos serviços, d ispon ibiliza ndo local indicado noh) Item 4 4 - Local ara Exec ão dos servi OS

i) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da CONTRATADA, através de
ervidor especialmente designado ela CONTRATANTE.S

-, A execuçào dos serviços (planos Relatórios etc..), relacionados neste TERMO DE
'' REFERENCIA será conforme a necessidade da CONTRATANTE:

ol êoiir"áiiX"oto 
serviço deste rERMO DE REFERÉNCIA será na sede da

c)

Poderá ser admitida apenas uma prorrogação no prazo de acordo com o ltem 8.'1
ObrigaçÕes da CONTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de
até 12 (doze) horas que antecede o término do Prazo, além de estar plenamente
JUST
AC

ificados, atendendo aos interesses e conveniência da Administração Pública
ONTRATANTE,'TeSp
ACEITA ou NAO a

onderá formalmente no prazo máximo de alé 12 (doze) horas,
d) se justificativa apresentada pela CONTRATADA referente à

prorrogação nos prazos de entrega,

Proceder a Íiscalizaçáo e acompanhamento na execução do Contrato por meio de
servidor designado no ltem 3, nos termos da Lei n" 8.666/93 e agir. no âmbito de suass)
com o;etências, de forma a o do serviarantiraboaere ular execu

9 - Execu ão dos Servi os

10 - Recebimento e Critério de Aceita odoOb eto
Os ob etos deste TERMO DE REFER NCIA serão recebidos

a)
Provisoriamente, após à entrega dos resultados obtidos. para efeito de verificação da
conformidade com as especificações deste Termo de Referência;

b)

Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as
especificaçôes constates neste Termo de Referência e sua consequente aceitação. O prazo
para os tramites relacronados ao recebimento, não poderão ultrapassar 24 (vinte e quatro)
horas;

c) O recebimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERENCIA será confiado ao
Fiscal indicado pelo (a) Secretário (a), através do Termo de Recebimento.

11 - Das Condições de Pagamênto

a)
Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto
Estadual n. o 877 , de 31 de março de 2008 e a lnstrução Normativa n. o. 018, de 21
de maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA;

b)

Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do
material Íornecido será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento definitivo da Nota (s) Fiscal (s) devidamente datadas e atestadas pelo (a)
Fiscal (s) designado (s) e pela Secretária [\tlunicipal de Educação acompanhada da
Ordem de serviço, Termos de Recebimentos e Certidôes de regularidades fiscais,
através das Certidões Negativas de Debitos atualizadas, o repasse a CONTRATADA
será feita través de transferência de conta bancaria,

c)

Só serão pagos os valores mensais efetivamente executados, mediante Nota (s)
Fiscal (s) devidamente datadas e atestadas pelo (a) Fiscal (s) designado (s) e pela
Secretária lt/unicipal de Planejamento Orçamento e Finanças acompanhada da
Ordem de Serviço, Termos de Recebimentos e Certidôes de regularidades fiscais,
através das CertidÕes Negativas de Débitos atualizadas, que será submetida à
avaliação de sua veracidade,

d)
Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal, a
CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões
Neqativas de Débitos atualizadas;
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13 - Das lnfraç ões e das Sanções Administrativas
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contrataçáo é
aquela prevista na Lei 8.666/93, de 21 de .julho de 1993 e demais normas que regem as
contratações

Obidos - Pará, 13 de setembro de 2022

JOSE R B INTO DIAS

n%.?

;.1 c

e)

ão nos documentos apresentados. inclusive na Nota Fiscal. serão
os mesmos restituidos à CONTRATADA

bidos através da Secretaria Municipal de Planejamento
aisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação

No caso de incorreç
para as correções necessárias, náo

respondendo o Municipio de O
Orçamento e Finanças por qu
dos paqamentos correspondentes;

0
lmpostos e
SIMPLES, d
acordo com

NT-RATADA sejà optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de
ContribuiçÕes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
everá aprésentar em todas as Nota (s) Fiscal (s) devida comprovação de

lementar n. o'. 123, de '14 de dezembro de 2006;

Caso a Co

o disposto na Lei Comp

s)
ços o recebimento do

pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior
ao dia do pagamento;

h)

E poderá exigir da empresa vencedora da licitação, a qualquer
tempo, a apresentaqão de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de
quaiquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução
dos serviços contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar
a suspenàão dos pagamentos devidos pelo Município de Obidos através da Secretaria
Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, a seu critério, até a regularização

A CONTRATANT

do assunto,
i) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei;

i)
A CONTRATADA apresentará ao CONTR ífico

0dereferente a
cada mês,

o objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o d
p

3
TANTE documento fiscal es

ta

O CONTRATANTE terá o pÍazo de 48 (Quarenta e oito) horas.
apresentaÇão do documento frscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo;

a contar da
k)

r)

I não aprovado pelo Gestor será devolvido à CONTRATADA para
as necessárias correções, com as informaçôes que motivaram sua rejeiçáo, contando-
se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação;

O documento fisca

m) A devolução do documento ão aprovado pelo Gestor, em hipótese alguma,
RATADA suspenda a execução do coq!1a !q;servirá de pretexto para que a CONT

fiscal n

n)
á sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos

seguintes casos: execução do óbjeto contratual em desacordo com o avençado e
existência de qualquer débito para com o contra

O contratante poder

tante

12 - Medidas Acauteladoras
Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de 1999. a Administração Pública poderá, sem a
p révia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco im inente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de dificil ou impossíqq! repaÍaÇao

Secretária Municipâl de Planejamento Orçamento e Finanças
Decreto N' 58312021
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