
PROCESSO N.º 15/2017 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de 

CONSULTORIA jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de 

agentes políticos e servidores. 

 

2 – EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 
A empresa DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, sociedade civil de prestação 

de serviços, com sede em Porto Alegre/RS, na Av. Pernambuco, nº 1001, Bairro Navegantes, será a 

responsável pela prestação dos serviços descritos no item 1 deste processo. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  
A necessidade de tais serviços em âmbito municipal se justifica pelas inúmeras demandas técnicas 

que enfrenta-se diariamente, em especial, questões que revelam elevado nível de especificidade técnica. A 

contratação da referida consultoria especializada, possibilitará aos servidores municipais lotados nos diversos 

setores, departamentos e secretarias da estrutura administrativa municipal, esclarecerem suas dúvidas e 

buscarem auxílio na resolução de problemas cotidianos enfrentados por nosso Município, pautados na cautela 

e prudência que devem balizar a busca permanente do interesse público. 

 

4 – VALORES E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 
O preço do serviço de consultoria é de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais) 

mensais. 

 

5 – REAJUSTE: 

O valor da mensalidade será reajustado, mediante termo aditivo firmado pela Contratante, após um 

ano de vigência, pela variação do índice do IGPM/FGV – Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio 

Vargas.  

 

6 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS FINANCEIROS: 

A despesa decorrente deste processo correrá à conta da dotação orçamentária PJ 4801, recurso Livre. 

7 – VIGÊNCIA: 

O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de julho de 2017, 

podendo, verificado ser vantajoso para a Administração Pública Municipal, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, inc. II e § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 13, inc. III, e 

posteriores alterações.                                                     

  Agudo, 30 de junho de 2017. 

                                                                

                                                                                         ADEMIR KESSELER 

                  Secretário de Administração e Gestão 
                                                                                                                          

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 

                           

      Agudo, 30 de junho de 2017.   

                                      

                                                                                                            VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                                                                                               
Prefeito Municipal. 


