
PROCESSO N.º 43/2022 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO:  

 Prestação de serviços de Análise e Assessoria em Projetos e Empreendimentos, no âmbito do 

produto “CAIXA Políticas Públicas”, compreendendo os serviços de Análise e Assessoria de Projetos de 

Pavimentação Urbana e Rural no Município de Agudo/RS. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

A prestação dos serviços será pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Empresa Pública de Direito 

Privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida atualmente pelo Estatuto Social 

aprovado pela Ata da Assembleia Extraordinária em 16/07/2018, com publicação no DOU em 

05/09/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016 e suas alterações, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília – DF, no SBS, Quadra 4 Lotes 3/4, Edifício 

Matriz I, neste ato representada pelo Gerente de Filial, Paulo Augusto Schade, brasileiro, CPF nº 

023.528.389-40. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, é uma Empresa Pública de Direito Privado, criada com 

diversas finalidades de interesse público, com reconhecida atuação no âmbito nacional no desenvolvimento e 

acompanhamento dos projetos de obras e de políticas públicas ao longo de mais de 24 anos, contando com 

um corpo técnico altamente capacitado para esta finalidade. 

 

  A indicada apresentou uma extensa justificativa denotando sua experiência técnica e qualificação 

profissional. 

 

            Assim, a escolha pela atuação junto à CAIXA se mostra consentânea com as exigências legais, e vem 

de encontro aos interesses da Administração Pública. 

 

 Por fim, vale destacar a plena observância dos princípios que devem orientar a administração 

pública, mormente os da eficiência e da economicidade, pois a contratação de referida assessoria para essas 

Análise e Assessoria de Projetos de Pavimentação Urbana e Rural no Município de Agudo/RS, permitirá a 

melhor elaboração e aplicação dos recursos através das licitações das obras a serem contratadas 

oportunamente. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

4.1. Pela prestação dos serviços de Análise e Assessoria de Projetos de Pavimentação Urbana e Rural 

no Município de Agudo/RS, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 89.970,25 (oitenta e nove mil 

novecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), conforme especificado na tabela a seguir:  

Modalidade(s) Serviço(s) 

Etapa(s) 

Valor 

N° Marco (Entrega) 
Prazo de 

Conclusão 

Análise e Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Análise e 

Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Estrada Geral - 

Picada do Rio 

001 

Parecer de Análise 

Estrada Geral - 

Picada do Rio 

 

180 dias 

 

R$17.994,05 

Análise e Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Análise e 

Assessoria em 

Projetos e 

002 

Parecer de Análise 

Estrada Geral - Linha 

Teutônia / 

180 dias 

 
R$17.994,05 
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Empreendimentos 

Estrada Geral - 

Linha Teutônia / 

Estrada Geral - 

Porto Alves 

Estrada Geral - Porto 

Alves 

Análise e Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Análise e 

Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Estrada Armando 

Goltz - Rincão 

Despraiado 

003 

Parecer de Análise 

Estrada Armando 

Goltz - Rincão 

Despraiado 

180 dias 

 
R$17.994,05 

Análise e Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Análise e 

Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Av Concórdia - 

Centro 

004 

Parecer de Análise 

Av Concórdia - 

Centro 

180 dias 

 
R$17.994,05 

Análise e Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Análise e 

Assessoria em 

Projetos e 

Empreendimentos 

Rua Germano 

Hentschke – 

Centro / 

Borges de 

Medeiros + R. 

Ramiro 

Barcelos 

005 

Parecer de Análise 

Rua Germano 

Hentschke – Centro / 

Borges de Medeiros 

+ R. Ramiro 

Barcelos 

180 dias 

 
R$17.994,05 

Total: R$ 89.970,25 

 

 4.2. Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE por etapas, após a prestação de cada 

serviço pela CONTRATADA. 

 

 4.3. O prazo para o pagamento da tarifa pelo CONTRATANTE é de até 30 dias corridos a contar do 

envio, por e-mail, do Ofício de Cobrança e Guia com código de barras. 

 

 4.4. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estão sujeitos à retenção na 

fonte, quando couber, dos tributos previstos na lei. 

 

 4.5. O CONTRATANTE deverá encaminhar à CONTRATADA os comprovantes de pagamento dos 

serviços e das retenções tributárias e o Comprovante Anual de Rendimentos e de Retenções na Fonte dos 

Impostos e Contribuições Federais. 

 

 4.6. Ocorrendo inadimplência por parte do CONTRATANTE por período superior a 30 (trinta) dias 

corridos, a contar do vencimento da obrigação, a CONTRATADA notificará o CONTRATANTE para 

efetuar a quitação do débito devidamente corrigido, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, findo esse 

prazo a CONTRATADA suspenderá a execução de todos os serviços firmados neste Contrato.  

 

 4.7. O pagamento após o prazo estabelecido no item 4.3 sujeitará o CONTRATANTE ao pagamento 

de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e de atualização mensal do valor cobrado 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), ou índice oficial que vier a substituí-lo, calculado a partir do 1º dia útil subsequente ao 

vencimento até a data da efetivação do pagamento, aplicando-se como base o índice do mês anterior ao da 

cobrança. 

 

 4.8. A prestação dos serviços, pela CONTRATADA, deverá ser encerrada nos atrasos superiores a 

90 (noventa) dias corridos. 

 

 4.9. Caso o CONTRATANTE desista do(s) serviço(s) após início da execução pela Contratada, fica 

obrigado a pagar o serviço à CONTRATADA. 

 

 4.10. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, 

pela Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

  5.1. Este Contrato é passível de alteração na quantidade dos serviços já contratados, 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e alteração do prazo de vigência, devendo ser 

observado o disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, no que for aplicável. 

 

 5.2. A solicitação de alteração contratual deverá ser acompanhada de justificativa.  

 

 5.3. No caso de acréscimo de atividades ou serviços a serem prestados pela CONTRATADA, a 

alteração é precedida de reavaliação do preço pactuado. 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 6.1. Os preços dos serviços poderão ser reajustados somente após 1 (um) ano da vigência deste 

Contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou índice oficial que vier a substituí-lo. 

 

 6.2. O reajuste dos preços dos serviços é realizado mediante termo de apostilamento, sendo 

dispensada a celebração de termo aditivo. 

 

7 – DA ENTREGA DO PRODUTO E ATESTE DE RECEBIMENTO: 

 7.1. Após a execução de cada etapa do serviço pela CONTRATADA, esta encaminhará ao 

CONTRATANTE o Parecer de Análise do Empreendimento com a conclusão da prestação do serviço, 

acompanhado de documento para o ateste de recebimento e informações sobre a cobrança. 

 

 7.2. O CONTRATANTE tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para manifestar-se sobre o ateste de 

recebimento do produto e apresentar o documento de ateste assinado à CONTRATADA ou a contestação da 

prestação do serviço. 

 

 7.2.1. Caso o CONTRATANTE não se manifeste quanto ao ateste de recebimento do produto no 

prazo previsto no item 4.1, a CONTRATADA considerará a entrega do produto como aceita pelo 

CONTRATANTE e emitirá o Ofício de Cobrança e Guia para o pagamento da tarifa. 

 

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 8.1. No curso da execução deste Contrato caberá ao CONTRATANTE fiscalizar a fiel observância 

das disposições deste instrumento, diretamente ou por quem vier a indicar, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666 

de 1993. 

  

 8.2. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 
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9 – DO ORÇAMENTO: 

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

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 9391 1045 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

          

Agudo, 22 de junho de 2022. 

              

 

MAURÍCIO ANGELO KOHLS. 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 

 

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

diante da comprovação apresentada nos autos, de que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Empresa 

Pública de Direito Privado, possui notória capacidade técnica, com profissionais experientes e qualificados 

doravante denominada CONTRATADA. Além disso, comprova a referida, a apresentação de documentos 

anexos ao processo, além do documento apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito, como Termo de Referência. Da mesma forma, sabe-se da experiência da mencionada empresa. 

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, 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, 22 de junho de 2022. 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal 


