
PROCESSO N.º 63/2021 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em 

Serviços Técnicos Fazendários para a Secretaria Municipal da Fazenda e Controle da Gestão Pública. 

 

1.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1.1.1. Os serviços serão prestados presencialmente e à distância. 

1.1.2. Será realizado 01 (um) atendimento semanal presencial na Prefeitura Municipal de Agudo, em horário de 

expediente, das 7h30min às 11h30min e das 13 horas às 17 horas, sem quaisquer custos adicionais. 

1.1.3. À distância a empresa Contratada estará disponível via e-mail, telefone e whatsapp, em horário de 

expediente, das 7h30min às 11h30min e das 13horas às 17horas, de segunda a sexta-feira, sem limite de 

consultas. 

 

2 - DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa EVANIR FLORES, CNPJ 97.160.501/0001-77, localizada na 

Rua: Padre Pedro Marcelino Copetti, nº 573, Bairro: Centro, da cidade de Ivorá/RS, CEP: 98.160-00, 

representada neste ato por seu proprietário Sr. Evanir Flores, inscrito no RG 7040076995 e CPF 105.922.450-04, 

email: evanirflores@hotmail.com, fone: 55-98401-1950. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

Empresa de notória especialização, conforme documentos comprobatórios anexo ao processo. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 4.1. Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá o valor mensal de R$ 5.800,00 

(cinco mil e oitocentos reais). 

 4.2. 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. 

 4.3. 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 IPCA- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 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 03 de novembro de 

2021, 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 pelo Secretário da Fazenda, Douglas Roggia 

dos Santos, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 
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9 – DO ORÇAMENTO: 

 A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

FAZENDA 9011 LIVRE 

  

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo art. 25, inciso II, e § 1º combinado com o art. 13, inciso III, V da Lei Federal 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

             

Agudo, 27 de outubro de 2021. 

              

 

 

DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS. 

Secretário da Fazenda 

 

 

 

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

diante da comprovação apresentada nos autos, de que o profissional da empresa EVANIR FLORES, possui 

amplo conhecimento técnico para prestar os serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em 

Serviços Técnicos Fazendários para a Secretaria Municipal da Fazenda e Controle da Gestão Pública, doravante 

denominado CONTRATADO. Além disso, comprova o referido, a apresentação de diplomas em cursos de 

graduação, pós graduação nas respectivas áreas, bem como currículo e atestados de capacidade técnica. Da 

mesma forma, sabe-se da experiência do mencionado profissional, diante de sua atuação, em outras 

municipalidades, em que presta serviço de assessoria e consultoria técnica 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, e § 1º 

combinado com o art. 13, inciso III, V 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, 27 de outubro de 2021. 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal       


