
PROCESSO N.º 40/2020 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
 Prestação de serviços técnicos para o Sistema de Controle Interno, incluindo a orientação e 

acompanhamentos das atividades, assessoria para realização de auditorias, verificações e controles, assessoria no 

desenvolvimento de apontamentos e recomendações, assessoria na emissão de relatórios e/ou outras espécies de 

manifestações, assessoria no desenvolvimento e implantação de normas internas setoriais, assessoria na emissão 

de pareceres, assessoria na investigação de denúncias, assessoria no cumprimento das obrigações legais e 

encaminhamento das Orientações Técnicas emitidas pela empresa. 

 

2 - DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.713.762/0001-23, com sede na Rua João 

Bayer, nº 744, Bairro Petrópolis, Município de Taquara/RS, Cep: 95.607-008. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

Empresa de notória especialização, conforme documentos comprobatórios em anexo. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

4.1. Pelos serviços prestados será pago, mensalmente, o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais). O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 

mediante apresentação de nota fiscal/fatura correspondente, sem qualquer forma de reajuste. 

4.2.  Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o 

percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 Os valores fixados no item 4 do presente Processo serão reajustados anualmente com base na variação do 

índice do IGPM/FGV – Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha 

substituí-lo.    

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

          O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de outubro de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do inciso 

II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 O recebimento e fiscalização dos serviços serão efetuados pela servidora Enice Teresinha Missau, na 

forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

9 – DOS ORÇAMENTO: 

 A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da dotação orçamentária PJ 2019 – Rec 001. 
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10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, II e § 1º, C/C Art. 13, V, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações.                                            

             

Agudo, 30 de setembro de 2020. 

              

 

 

ENICE TERESINHA MISSAU  

Oficial de Gabinete 

 

 

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, diante da 

comprovação apresentada nos autos, de que os profissionais da empresa Gestão Assessoria e Consultoria em 

Administração Pública Ltda, possuem amplo conhecimento técnico para prestar os serviços de assessoramento e 

orientações ao Controle Interno, no que pertine à avaliação deste Controle existente, criação e implantação de 

Normas de Procedimentos, treinamentos e acompanhamento de desenvolvimento dos trabalhos. Além disso, 

comprovam o referido, a apresentação de diplomas em cursos de aperfeiçoamento nas respectivas áreas. Da 

mesma forma, sabe-se da experiência dos mencionados profissionais, diante de sua atuação, em várias 

municipalidades, em que prestam serviços de consultoria e auditoria no mesmo objeto de contratação do presente 

processo. Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é compatível com o praticado no 

mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no art. 25, inciso II, 

combinado com o art. 13, inciso III, da Lei de Licitações. Autorizo a contratação e Ratifico o presente Processo 

de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 observada às demais cautelas legais. 

Publique-se a súmula deste despacho. 

                                      

 

Agudo, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal 

       


