Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
a

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

•

A Comissão de Licitação do Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, através da(o) PREFEITURA
UNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, solicita ao Exm°(a) Sr(a). Lazaro Vasconcelos Soares, Secretario de
Administração», a abertura de procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação para Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxílio a
Procuradoria Geral do Município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais,
Estaduais e Federais e à alta Administração do Executivo Municipal de Goianésia do Pará, Secretaria Municipal
Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,Secretaria Municipal de Administração, Secretaria municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Goianésia do Pará, 04 de janeiro de 2021
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RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, COLEGIAL

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210104004

Rubrica

Estado do Pará

Pag.:
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Governo Municipal de Goianésia do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal de Goianésia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24 Secretaria Municipal de Administração
PROJETO / ATIVIDADE : 2.009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipa
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
SUBELEMENTO : 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nsbaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de empresa para prestação de consultoria jurictiç para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manuten cão das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código Descrição

Quant Unidade

018785 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - PMGP

12.0000 mEs

Goianésia do Pará, 04 de Janeiro de 2021
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Governo Municipal de Goianésia do Pará
Fundo Municipal de Saúde
ÓRGÃO : 11 Secretaria Municipal de Saude - SEMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 33 Secretaria Municipal de Saúde - SEMS
PROJETO / ATIVIDADE : 2.066 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipa
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
SUBELEMENTO

3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns)baixo discriminado(s) necessário
(s) a SERVIÇOS JURIDICOS para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Quant Unidade

Código Descrição

12,0000 MES

018786 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - SEMS

Goianésia do Pará
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Governo Municipal de Goianésia do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica
ÓRGÃO : 80 FUNDEB-FUNDO DESENVOL A EDUCACAO BASICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26 FUNDEB-FUNDO DESENVOL A EDUCACAO BASICA
PROJETO / ATIVIDADE : 2.015 Manutencao das Ativid.secret.Munic. Educacao. Cu
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
SUBELEMENTO

3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns*baixo discriminado(s) necessário
(s) a ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Quant Unidade

Código Descrição

12.0000 MSS

018787 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - SEMECDEL
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Governo Municipal de Goianésia do Pará
Fundo Municipal de Assistencia Social
ÓRGÃO : 40 Fundo Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34 Fundo Municipal de Assistencia Social
PROJETO / ATIVIDADE : 2.087 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO

3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nsbaixo discriminado(s) necessário
(s) a empresa para prestação de serviços juridippara qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Quant Unidade

Código Descrição
018788 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - FMAS

12,0000 \IL-`-'

Goianésia do Pará, 04 de Janeiro de 2021

IMA
ESPONSAVEL

•

VI. Estimado

DE

O

SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210104008

FIs

-(")
>

Rubrica

Estado do Pará

Pag.:

1

Governo Municipal de Goianésia do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
ÓRGÃO : 50 Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 35 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Saneamento
PROJETO / ATIVIDADE : 2.109 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambie
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
SUBELEMENTO

3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns*baixo discriminado(s) necessário
(s) a prestação de serviços juridicospara qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Quant Unidade

Código Descrição
018789 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - FMMA

12.0000 mFs

Goianésia do Pará,`A4 de Janeiro de 2021

FLAVID NASCIMENTO LIMA
RESPONSÁVEL

•

VI. Estimado

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ: 83.211.433/0001-13
GABINETE DO PREFEITO

G

A LA

DEE
S
FEII
TUR AN
PRE0

DO PARÁ CUIDANDO DA ' GENTE

Goianésia do Pará, 04 de jt,eiro de 2 21.',,
fiS.
JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR INEXIGIBILIDAD )E
LICITAÇÃO — IL

Justifica-se a contratação de Serviço de Pessoa Jurídica no assessoramento preventivo e
contencioso em todos os campos do direito que se fizerem necessários nas ações promovidas pela
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, com o objetivo de defender e de prevenir ações que
venham inviabilizar suas atividades, tornando imprescindível a contratação dos serviços jurídicos
em tela.
Justifica-se a escolha da empresa VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, por se
tratar de empresa com profissionais de notória especialização, dado os atestados apresentados
•

nestes autos por vários ordenadores de despesas por terem prestados serviços especializados e
com eficiência, e realizaria com presteza a assessoria de serviços jurídicos em auxílio a
procuradoria geral do município na esfera administrativa interna, elaborando peças jurídicas e
outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se auxílio na
regularização de convênios, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes
dos governos estadual e federal, sempre que solicitado pelo procurador geral e/ou pelo chefe do
executivo, conforme o caso, assim como na defesa dos interesses desta prefeitura municipal
tendo como objeto prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxílio
a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal como se descreve a
seguir:
Para a Administração Geral:
✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços
jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal
constantes em:
✓

Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações acerca da
situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e
de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de instrumentos para transferência
voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos
próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e
representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes.
✓

Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, informações
acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, necessários à
celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo estadual. Para este fim,
elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindose ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a inclusão do município
do cadastro de inadimplentes.
✓

Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções,

normativas e termos de ajuste de gestão — TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará —
TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. Neste cerne, auxiliar
o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao município, cumprimento de
metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de contas.

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO
CNPJ: 83.211.433/0001-13
GABINETE DO PREFEITO
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Administração Municipal junto ao Tribuna
Contas do Estado do Pará irinunai

aceo
✓ Prestação de serviçus Jecn;cos ieso.
preventiva e repressiva, ;unto a jusI.içaConlliiii ..tadua!„ jast;ça
erais, para
superiores, órgãos de Controle e autarqui,:s
assessoramento e ulterior elaboração dt.:
✓ O objeto deste contrato é a contra::.:.:
técnicos profissionais especializados de
executivo municipal;

visitátái.:.ara a administração pública,
e do trabalho, tribunais
as demandas, bem como análise,
administrativos.

profissián.J, ...L,JeCializado na execução de serviços
jurídica, r!;-:.; ações da gestão e nas atividades do

✓ a) Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de
representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério Público
Estadual e Federal, e ainda:
✓ b) assessorar o Gabinete do Prefeito corno consultor dosassuntos de natureza jurídica ou que
requeiram avaliação-de ordem.Iegal;
✓ c) apresentação de minutas de Mensagens, Projetos de Leis, Decretos e outros Atos Administrativos
de interesse do Executivo Municipal, com ênfase na atualização da Legislação Municipal (Código
Tributário Municipal, Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Público, Regime Jurídico
Único, Código de Obras e Código de Posturas do Município), e ainda, o aprimoramento do Sistema de
Controle Interno, a implantação da Gestão Pública Municipal Eficiente, projetos de lei com criação de
vagas de provimento efetivo para a realização de
concurso público,,implanta0o:do: Puograma Municipal de 'Desenvolvimento Econômico e Social
Sustentável, elaboração, do projeto de lei que institui o Código Sanitário do Município, elaboração do
Projeto de Lei de que Ipstitui a.PolíticaMunicipaide.U,so e Ocupação do Solo Urbano;
✓ d) Encaminharriient.o„na..capitai..dostado. ou.a.partirdesta,,_de .ações judiciais,e defesas em processos
de grande cOmplexidade.ern;quea Contratante seja,:partenas.Jastiç a,s Estadual e Federal, e demais órgãos
das Administrações Públicas. Federal e Estadual.
Para os Fundos Municipais:
✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços
jurídicos em auxílio a Secretaria Municipal constantes em:
✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resoutivas para não inscrição/retirada do
á!nbito federal, informações acerca da
município do Cadastro- do CAUC, serviço 'que
situação de cumprimento de requisitos fiscaiS por parte doS Municípios, dos estados, do Distrito Federal e
de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de instrumentos para transferência
voluntária de recursos do 'governo federal: P.ara'este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos
próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e
representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes.
✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do
município do cadastro do SlAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, informações
acerca da situação de curnpiimento de reqUisitos fiscais por parte dos municípios, necessários à
celebração de instrumentos'para tranferênclavoluntafia de recursos do governo estadual. Para este fim,
elaborar peças jurídicaS e outros procedimentas .próprios da atividade jurídica correspondente, incluindose ações de improbidadeadh-CiniStrativ3'e rePres'entações chniinals, visando inibir a inclusão do município
do cadastro de inadimpientes.
✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, av•ii.êição e direcionamento das resoluções,
normativas e termos de ajuste•de gestão - TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará —
TCM/PA, através de ações preventivas e Corretivas no âmbito da alta adrninistração. Neste cerne, auxiliar
o corpo técnico municipai'nas respostas às notificações direcionadas ao município, cumprimento de
metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgai-nela-os de contas.
Rua Pedro. Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial,
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO
CNPJ: 83.211.433/0001-13
GABINETE DO PREFEITO
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✓ Na esfera de adequação.do- contencioso ad.min1stral;i,...2.i.iLmiliando a defesa dos interesses disf4s.
Administração Municipal junto ao Tribuna:; .de Contas dos i,,áxicípios do Estado do Pará, Tribunal de
Contas do Estado do Para e Tribunal de Contas da Uniãc.
✓ Atuação nas atividades de Relações institucionais e Governamentais (RIG), auxiliando a alta
administração executiva municipal a fortalecer e legitimar a relação entre os setores público e privado e
contribuir para a elaboração de um processo decisório mais transparente. Municiar o executivo municipal
de estratégias contundentes em seu trabalho de mediação e diálogo no momento da tomada de decisão,
pautada pela conduta ética e a conformidade com os ordenamentos normativos, de modo que a
transparência de suas atividades possa mitigar riscos e buscar afastar corrupção e danos dos atos
tomados.
✓ Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de
representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério Público
Estadual e Federal, e demais autarquias públicas. "
Para tanto, O cristo anual da assessoria iinpo"rta em R$ 576.000,00.(quinhentos e setenta e seis mil

•

reais) sendo cada contrato designado.e pagos em parcelas mensais de RS 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais) /mês, por secretaria (05 secretarias), no período de 12 meses, atendendo individualmente a Secretaria
Municipal de Administração, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), Secretaria Municipal
de Educação. no valor mensal, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), .Secretaria Municipal de Assistência Social.
no valor mensal de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), Secretaria Municipal de Saúde. no valor mensal de RS
5.000,00 (cinco mil reais), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). As despesas referentes à tributos, além de hospedagem, alimentação e transporte, em caso de
deslocamento no cumprimento de contrato, deverá ficara cargo do contratante.
, junto ao tribunal de contas do estado do Pará e tribunal de contas da união, órgãos do poder
judiciário e legislativo, bem como autarquias e fundações no âmbito de todos os entes da federação.
Informamos que o Preço praticado pela empresa VIEIRA & GUIMARÃES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Diante da dificuldade de obtermos as três cotações de preços dado
a emergência na contratação. afirmo que em consulta a tabela de honorários da OAB. os preços
estão compatíveis com os praticados no mercado.
Desde já agradecemos as providências.

•

Atenciosamente,

Franciset, Da.lai Leite iÁoelta
de (-i:)ialá sia
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, consoante autorização do(a) Sr(a).FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxílio a
Procuradoria Geral do Município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais,
Estaduais e Federais e à alta Administração do Executivo Municipal de Goianésia do Pará, Secretaria Municipal
Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,Secretaria Municipal de Administração, Secretaria municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Assistencia Social.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25. inciso II, c/c o art. 13, inciso II e
parágrafo único do Art. 26 da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ações
a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, por não dispormos na

nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em
consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a
outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da
Administração Municipal.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso II da Lei de n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, a licitação é inexigível.

RU PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, COLEGIAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Os preços apresentados pela empresa acima qualificada para prestação dos serviços de
assessoria jurídica estão de acordo com os valores praticados, segundo os quais foram balizados nos
parâmetros do mercado da região, onde, evidenciou-se que o valor designado para avença é compatível com
os valores cobrados em contratações similares efetuadas por outras entidades públicas. Desta forma,
observou-se como parâmetro de preços empregados em contratos como o de n° 20190125, firmado com o
Fundo Municipal de Saúde de São Felix do Xingu - PA, no valor mensal de R$13.000,00 (treze mil reais),
pelo período de 09 meses em 2019; e o contrato n° 001/2017.001-PA, firmado pela Prefeirura Municipal de
Abaetetuba - PA, no valor mensal de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), pelo período de 12 meses em
*017.
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com VIEIRA & GUIMARAES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), levando-se em
consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.
GOIANÉSIA DO PARÁ - PA. 04 de Janeiro de 2021

A DERS

E SOUZA

Comissa e Licitação
Presidente

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, COLEGIAL
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