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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

PREFEITURA DEI 

GOIANESIA 
DO PARÁ CUIDANDO DA ''N'OSA. GENTE. 

t~g

,),O DE 4, 

fis.  03 )6.- 

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que 
norteiam a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 
continuados de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e 
acompanhamento de processos licitatórios, bem como, treinamento dos membros da 
CPL e inserção dos dados e controle no portal do TCM-PA, junto às diversas secretarias 
e fundos municipais da Prefeitura de Goianésia do Pará. 

OBS.: Os serviços poderão ser prorrogados de acordo com o interesse da administração 

e ainda em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações. 

2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA 

A presente contratação de empresa de serviços técnicos e profissionais de assessoria e 

consultoria na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios, objetiva 

respectivamente oferecer a retaguarda e o suporte necessários para o aprimoramento na 

execução dos procedimentos licitatórios de interesse da Administração Municipal. 

A contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de Assessoria e 

Consultoria técnica para o Município justifica-se também pelos vários motivos abaixo 

elencados: 

CONSIDERANDO que a contratação de empresa qualificada e especializada na área para 

analisar e dar assessoria técnica no sentido de orientar os atos dos Pregoeiros e da Comissão 

de Licitação, orientar e acompanhar no que forem demandados. 

CONSIDERANDO a necessidade correta na instrução de processos licitatórios, inclusão de 

processos no Portal do TCM e portal da transparência, Confecção de Termos de Referência e 

minutas de editais, criação de Modelos de documentos, treinamento de funcionários. 

CONSIDERANDO que o Administrador Público, a fim de encontrar o equilíbrio entre o 

atendimento das necessidades e as possibilidades financeiras, deve equacionar essa questão 

sob a ótica da priorização de ações; 

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO não dispõe de corpo técnico especializado na 

execução de ações de modernização administrativa; 
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CONSIDERANDO as diversas legislações que abordam a vida administrativa pú 

pertinência aos assuntos administrativos, os quais, pela ausência de pessoa 	ico 

especializado, bem como pela ineficiência da estrutura administrativa local, carecem do 

necessário assessoramento de empresa especializada; 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
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JUSTIFICA-SE, portanto, como imperiosa a presença efetiva de uma empresa de 

assessoramento para realizar o planejamento e a execução dos diversos serviços 

administrativos, com relação a procedimentos licitatórios. 

Enfim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

implantarmos tais ações acima citadas. 

4111 	4 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 

4.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 

vencedora. 

4.2 Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da 

Controladoria Interna do Município. 

4.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no prazo 

máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria 

Interna Administrativa e Financeira do Município. 

4.4. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato, efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

4.5. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

• 	contrato. 

4.6. Designar servidor ou comissão composta por servidores do Município para a fiscalização 

do contrato, bem como, para o recebimento e aceitação dos serviços. 

4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA/CONTRATADA 

5.1 A prestação dos serviços deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste Termo 

de Referência e as demais instruções contidas na Minuta de Contrato. 

5.2 Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos serviços, em 

especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe inteiramente a 

responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 
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5.3 Fornecer os serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE. cortt Ame  (W 
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resultado e homologação do procedimento licitatório; 

habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória. 

5.5 Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, 

CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de 

pagamento. 

5.6 Apresentar Nota Fiscal/fatura no Departamento Financeiro do Município discriminando 

os serviços, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme constam 

discriminados no contrato. 

5.7 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

5.8. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado, considerar-se-á como infração 

contratual. 

5.9. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto com relação aos 

tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato do pagamento. 

5.10. A fiscalização da execução dos serviços por parte do Município, não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e preposto, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993. 

5.11. Caberá à CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas 

os seus técnicos e empregados no desempenho do serviço. ou em contato com eles nas 

dependências da CONTRATANTE. 

6 CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 

6.1 Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para a prestação dos 

serviços por terceiros, senão por aquele contratado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
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C • 
5.4 Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de 
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6.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA - A contratada deverá apresentar 

comprovação de desempenho de atividade, através de Atestados ou Certidões, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privada, que comprovem ter a licitante executado a 

qualquer tempo, ou estar prestando serviço compatível com o objeto da licitação, 

comprovando a boa qualidade do serviço prestado. Os atestados devem conter o nome do 

órgão contratante, CNPJ, endereço, telefone, nome e cargo do responsável pela expedição. 

Possuir no seu quadro permanente, profissional com qualificação na área objeto do futuro 

contrato, devendo para tanto, apresentar os documentos comprobatórios, demonstrando 

experiência na área. Caso o profissional não configure no contrato social, a comprovação se 

dará por meio de registro na carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. 

7. FUNDAMENTO LEGAL 

7.1 A prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente na Lei n° 8666/93 e suas alterações. 

8 RECURSOS FINANCEIROS: 

8.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos 

recursos da dotação orçamentária indicados no(s) Contrato(s). 

9 FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1 O pagamento será efetuado, mensalmente à vista e integralmente, por meio de ordem 

bancária transmitida, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela licitante 

na proposta vencedora, em até 15 (quinze) dias corridos após a apresentação dos documentos 

de cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente do Município. 

9.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Termo de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 

de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos 

danos decorrentes. 

9.3 Para efeito de pagamento, a tesouraria do Município procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

9.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

c Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverá 
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apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a rete 

fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 	 eCe 

9.5 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em 

situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da Federação. 

9.6 As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas 

aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução. 

9.7 A Tesouraria do Município se reserva o direito de recusar o pagamento se os serviços não 

estiverem de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

10 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

10.1 A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021. contados a partir da data da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

conforme entendimento entre as partes. 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.5 Prestar de maneira satisfatória, os serviços de assessoria e consultoria elencados no 

presente instrumento-, 

11.6 Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte o presente Contrato, sem prévio 

e expresso consentimento do Contratante; 

11.7 Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, assumindo 

integral e exclusiva responsabilidade por todos e quaisquer ônus trabalhistas e 

previdenciários; 

11.8 Manter durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de qualificação exigidas; 

11.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros. 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

11.10 Enviar ao Contratante, mensalmente ou sempre que solicitado, relatórios detalhados 

sobre as atividades realizadas e encaminhar, de imediato, cópias de recursos e outras peças 

processuais 

protocolizados; 

11.11 Seguir as diretrizes técnicas indicadas pela Administração do Município: 

11.12 Responder civil e criminalmente pela guarda e conservação de toda a documentação 

que lhe for entregue pelo Município: 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
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11.13 Orientar os servidores no processo de reorganização administrativa e o 

treinamento para os novos e melhoria da capacitação técnica dos antigos, em conformidade 

com a necessidade dos servidores junto aos Departamentos de Licitações e Convênios; 

11.14 Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade através de visitas, na 

sede da Prefeitura e de assistência diária, à distância, por telefone, e-mail, para efeito de 

assessoria e consultoria contínua, por meio de contatos diretos com os servidores públicos 

titulares das unidades administrativas, cuja natureza das atividades esteja diretamente 

relacionada com o objeto da presente avença, que deverão ser atestados previamente, para 

efeito de comprovação de execução e do fiel cumprimento das obrigações ajustadas; 

11.15 Entregar à Administração do Município, na hipótese de rescisão contratual, relatórios 

sobre todos os processos sob sua responsabilidade, com os respectivos dossiês, contendo 

cópia dos processos administrativos, se for o caso, devidamente protocolizadas. 

12. DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

12.1 - A empresa contratada deverá disponibilizar profissional liberal. devidamente 

capacitado, para participar de reuniões de trabalho e deliberações acerca do objeto contratado, 

uma vez por mês na sede da Prefeitura, oportunidade em que se reunirá com servidores da 

Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias interessadas. 

A empresa contratada se obrigará a atender as consultas formuladas pelos servidores públicos 

responsáveis pelos setores competentes da Administração municipal, por escrito ou 

verbalmente, bem como, a prestar assessoria e consultoria ao Município, principalmente, no 

que se refere às atividades técnicas e profissionais relacionadas neste termo de referência. 

Incumbe à CONTRATANTE assumir as despesas necessárias ao cumprimento da prestação 

de serviços técnicos e profissionais especializados, decorrentes de viagens e locomoção dos 

profissionais da Contratada, no caso de passagens aéreas ou terrestres, locação de veículos ou 

outros relacionadas com a necessidade de deslocamento de ida e volta, a fim de atender o 

interesse do serviço público da Municipalidade. 

As orientações da CONTRATADA deverão ser transmitidas à CONTRATANTE 

verbalmente ou por escrito, assim como as respostas desse modo formuladas, enquanto que as 

consultas poderão ser formuladas por escrito, via correio, fax ou computador, ou oralmente, 

pelo telefone, ou pessoalmente, no escritório profissional da CONTRATADA. As respostas 

orais serão imediatas e as por escrito dadas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, para que se 

possa analisar com mais profundidade os casos complexos e de alta indagação. 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
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13. DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
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pactuadas, erro ou m 	na 

execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na 

Lei 8.666/93; 

13.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita às sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

Goianésia do Pará- Pá, 04 de Janeiro de 2021. 

/1111MILA 	, 
LA • ' O VASCitê.  ELOS SOARES 

Secretário Municipjf'. ►  - Administração — SEMAD 
DECRETO N° 003/2021/GP/PMGP 

• 
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PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO 

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa proposta de preços para a prestação dos serviços de 

Assessoria e Consultoria técnica junto a Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo relacionado: 

Discriminação dos Serviços Unid. 

Valor 

Mensal Valor 

anual 

Contratação 	de 	pessoa jurídica 	especializada 	na 
prestação de serviços continuados de assessoria e 
consultoria 	técnica 	na 	instrução, 	realização 	e 
acompanhamento de processos licitatórios, bem como, 
treinamento de membros da CPL, inserção dos dados 
e controle no portal do TCM-PA, junto as diversas 
secretarias e fundos municipais da Prefeitura de 
Goianésia do Pará. 

12 mês 38.000,00 456.000,00 

Total dos Serviços R$: quatrocentos e cinquenta e sei mil reais 456.000,00 

111 Forma de pagamento: Mensal 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de execução: Conforme estabelecido no contrato 

Belém — PA, 05 de Janeiro de 2021. 

META TREINAMENTO, AS. 	A E CONSULTOMA EIRELLI - EPP 

CNPJ: 26.812.506/0001-99 

R. DOUTOR AMERICO SANTA ROSA, 32, SALA 03, BAIRRO SÃO BRAS, BELÉM-PA, CEP 66.090-230 

e-mail: treinamento.meta@gmaiLcorn  

• 



JCTJ 
.f.fi t  SERVIÇOS Et ASSESSORIA 

JCTJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIREll 
CNP.I• 32.265.827/0001-13 

r-  PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4, 	i c' o 
(--' fis  J c)  	ss 

Marabá - PA, 04 de Janeiro de 201,1te- a 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARA - PA 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 
Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial 

Ao Setor de Compras/Serviços 
Laudemir de Brito 
Chefe do Setor 

Solicitação de Cotação: Prestação de Serviços de Assessoria Técnica 

• Especializada em Procedimentos Licitatórios e afins. 

Prezados SenhorLaudemir: 

A empresa JCTJ SERVIÇOS ADMIN. E ASS. EIRELI oferece seus serviços 
do objeto solicitado, sendo ele a Contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços continuados de assessoria e consultoria técnica na instrução, 
realização e acompanhamento de processos licitatórios, bem como, treinamento de 
membros da CPL, inserção dos dados e controle no portal do TCM-PA, junto às 

diversas secretarias e fundos municipais da prefeitura de Goianésia do Pará, nos 
termos dos parãmetros descritos na notoriedade dos serviços inerente à Solicitação 
de Propostaencaminhada a empresa na data de 04/01/2021. 

Na hipótese das negociações serem realizadas durante o prazo de validade desta 
Proposta, ou seja, em até60 dias, propormos o valor de R$ 32.000,00 (trinta e 

• dois mil reais) mensais, para o período de 12 meses. 

Assim, comprometemo-nos a negociar com base nas discriminações da presente 
proposta, sendo que após este prazo estará sujeita às modificações que porventura 
se fizerem necessárias, podendo resultar em novas negociações para o fechamento 
do respectivo Contrato de Prestação de Serviços. 

Cientes de que V.Sa. não se obrigam a aceitar qualquer proposta recebida, 
aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Jq (-62- 	e e  (7-2  
JCTJ SERVIÇOS & ASSESSORIA 1. 

CNPJ: 32.265.827/0001-13 	132.265.827/0001-1T 
JCTJ SERVIÇOS ADMIN 

RUA PEDRO FONTENELE, NP 450, APT 02 - BAIRRO: CIDADE NOVA, MARABÁ - PA - CEP: 68.501-550 
EMAIL: JCTJMAB@OMAIL.COM  

111 • II "II 
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Marabá PA, 04 de janeiro de 2021. 

.• 
CNPJ : 31.698.677/0001-79 

J B SERVIÇOS 

fís. .1126 

REF: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Em atenção ao solicitado no ofício n° 03/2021-COMPRAS, seguem abaixo os valores 
referente a prestação dos serviços objeto desta solicitação, que serão executados na 
. 	._............ 	......... 

OBJETO UN QTD VL. UNIT VL.TOTAL 

CONTRATAÇÃO 	DE 	PESSOA 	JURIDICA 
ESPECIALIZADA 	NA 	PRESTAÇÃO 	DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA NA '0 INSTRUÇÃO, 
REALIZAÇÃO 	E 	ACOMPANHAMENTO 	DE 
PROCESSOS 	LICITATÓRIOS, 	BEM 	COMO, 
TREINAMENTO 	DE 	MEMBROS 	DA 	CPL, 
INSERÇÃO DOS DADOS E CONTROLE NO 
PORTAL DO TCM-PA, JUNTO AS DIVERSAS 
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

MÊS 12 35.000,00 420.000,00 

Condi Oes de .a! a Em Má 30 dias 
Prazo de en Imediata 

Validade da • ro: 60 dias. 

JB SERVIÇOS A V-= TFMT1V-OS E SESSORIA EIRELI 
CNPJ: 31.696.677/0001-79 

J B SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 
ENDEREÇO : RUA ARAGUAIA, Nt' 688 - BAIRRO : NOVO HORIZONTE, MARABÁ - PA 

A 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
Departamento de Compras 
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Pará 	 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

 

Pag. 	1 

Código  Descrição 

Proponente 

 

Quant. 	 VI. unitário VI. total 

      

016835 ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 12,000 32.000,000 384.000,00 

J B SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EIRELI 12,000 35.000,000 420.000,00 

META TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 12.000 38.000,000 456.000,00 

Valores médios : 35.000,000 420.000,00 

• 
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Pará 	 RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor 
	

Pag 	2 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Proponente 

Código Descrição 

JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA 

016835 ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 

Quant. 	VI. unitário 	VI. total Situação 

12.000 	32.000,000 384.000,00 

Total do(s) item(ns) : 384.000.00 

Total geral 384.000,00 

• 
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Pará 	 RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

 

Pag.: 	3 

Código Descrição 

 

Quant. 	VI. unitário 	VI. total 

    

016835 ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 	 12,0000 
	

35.000,000 
	

420.000,00 

Total : 
	

420.000.00 

• 

• 



Para 	 RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 	Contratação direta Inexigibilidade n° 6/2021-001-PMGP 

Proponente 

Seq Descrição 

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

- DOTAÇÃO : 2.009 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.99 

00001 ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 

Unidade Marca 

 

Quant. 	VI. unitário 	 VI. total Situação 

MÊS 	SERVIÇO 

 

12.0000 	30.000,00 	360 000,00 Vencedor 

Total da dotação : 

Total do proponente : 

Total geral : 

360.000,00 

360.000,00 

360.000,00 
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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA - PA 

 

 

Ref.: Proposta de Preços 

1. OBJETO DOS SERVIÇOS—Assessoria e Consultoria Junto a CPL 

O objeto da contratação é a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e 

consultoria junto à Comissão de Licitações e serviços no planejamento, integração, gerenciamento 

e controle dos processos no sistema Aspec, bem como, no Mural de Licitações do TCM, inclui-se 

• 	ainda na prestação de serviços. 

Assessoria e Consultoria. Técnica Especializada junto a CPL na instrução dos 

processos licitatórios; 

II- Treinamento da Comissão de Licitação para utilização do Sistema Aspec; 

III- Treinamento da Comissão de Licitações para utilização e inclusão DIGITAL dos 

processos licitatórios no Portal do TCM; 

IV- Assessoria nas pesquisas e cotações de preços e Departamento de compras; 

V- Elaboração de termos de referências, minutas, editais e outros documentos 

necessários para a realização dos processos; 

VI- Acompanhamento de processos junto a Assessoria Jurídica e controle interno; 

VII- Treinamento de todos os membros da CPL quando for necessário. 

2. LOCAL DA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto da presente proposta serão realizados no município, junto à Comissão 

Permanente de Licitações e Pregões. 

3. FORMA DE CONTRATAÇÃO 

A presente contratação far-se-á por inexigibilidade de licitação — Notória Especialização — por 

tratar-se de profissional da área Assessoria e Consultoria com notória especialização na mesma, 

contando o profissional com o reconhecimento de diversos entes municipais, como especialista 

em Assessoria e Consultoria em Licitações a diversos Municípios conforme cópias de contratos e 

atestados, aliado à singularidade do objeto, consoante o estatuído no art. 25, inciso II e §12c/c art. 
13, incisos III e IV, todos da Lei 8.666/93, consolidada pela Lei n° 8.883/94. 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Avenida Tocantins, 1030 - 29  andar salas 2 e 3 - Belo Horizonte - Marabá - PA - CEP 68.503-66O 
E-mail: administrativo,alvdtconsultaria.com  - financeiro awhconsultoria.com   
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WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTOA 
CNPJ: 21755537/0011114 

ASSESSORIA E CONSULTORIA 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme entendimento entre as 

partes. 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A CPL 

Item Órgão Valor Mensal Meses Valor Anual 

1 Assessoria Técnica Junto a CPL 30.000,00 12 360.000,00 

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 	 360.000,00 

As despesas com locomoção, hospedagens e alimentação ficarão por conta da contratada. 

6. DA EQUIPE DE TRABALHO 

A equipe será designada pelo representante legal da empresa conforme a necessidade. 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Marabá — PA, 04 de janeiro de 2021. 

WH ASSESSORIA Assinado de forma digital 

E CONSULTORIA 
CPOorNWSUHLATSOSREISASORIA E 

LTDA:2 1 7560370 LIDA:21756037000114 

Dados: 2021.01.20 
001 14 	 11:54:30 03'00' 

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 21,756.037/0001-14 

Wanderlei Vanz 
Representante Legal 

Avenida Tocantins, 1030 - 29  andar salas 2 e 3 - Belo Horizonte - Marabá - PA - CEP 08.503-660 
E-mail: administrativo amficansultoria.com  - financeiro a.whconsultaria.com   



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

idiofiládiíStilk 
DO PARÁ CUIDANDO DA V.7SSA GENTE. 

Oficio n° 001/2021-CPL 

Goianésia do Pará — PA. 04 de Janeiro de 2021 

À 

WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 21.756.037/0001-14 
Rua: Goiânia, Quadra 129. Lote 19 
Marabá - PA 

REF. 
Apresentação de documentos e proposta comercial 

0
4,0 DE tk, 

/).. 

4r 	-I £-) o
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Prezado Senhor. 

Considerando a necessidade de Contratação de Pessoa Jurídica especializada 

na prestação de serviços continuados de assessoria e consultoria técnica na instrução, 

realização e acompanhamento de processos licitatórios, bem como, treinamento de membros 

da CPL, inserção dos dados e controle no portal do TCM-PA, junto às diversas secretarias e 

fundos municipais da Prefeitura de Goianésia do Pará; 

Considerando a proposta vencedora da referida empresa para a prestação dos 

serviços conforme mapa de apuração de preços; 

Solicitamos que nos envie a documentação abaixo relacionada, bem como, a 

proposta comercial da empresa com os referidos valores apresentados na cotação de preços: 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

•.( Cartão do CNPJ comprovando a atividade pertinente e compatível com 
o objeto; 

✓ Contrato Social e Alterações; 
✓ Documentos de identificação dos Sócios; 
✓ Certidão Negativa de Débitos junto a Receita Federal; 
✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
✓ Certidão Negativa do FGTS; 
✓ Certidão Negativa da Receita Estadual (Tributária e Não Tributária); 
✓ Certidão Negativa Municipal da sede da empresa; 
✓ Certidão Judicial Cível Negativa; 
✓ Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
email: cplpmgp@gmail.com  
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encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
iNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - 
IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 
indicador que o venha substituir 

✓ Certidão de Regularidade Profissional comprovando o registro do 
balanço na junta comercial; 

✓ Atestados de capacidade técnica condizente com o objeto deste certame. 

ANEXOS: 

✓ ANEXO II - Modelo de Declaração que não emprega menor; 
✓ ANEXO VI - Minuta de contrato. 

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, W.: / 
■" 	L,  

o 	 31• " fiS. 	___ O 

   

#C3 

    

M io Anders n . e Souza 
Presidente da CPL 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
email: cplpmgp@gmail.com  
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Itupiranga 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem possa 

interessar, que a empresa GUIMARÃES VANZ SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

21.756.037/0001-14, sediada á Rua Goiânia, Quadra 129 Lote 19 — Setor Novo 

Horizonte — Marabá — PA — CEP 68.503-290, representada pelos Senhores, 

Wanderlei Vanz e Heldylene de Carvalho Guimarães Vanz, Brasileiros, 

Casados, Residentes e domiciliados à Rua Goiânia, Quadra 129, lote 19 — Setor 

Belo Horizonte — Marabá — PA prestou os serviços de Assessoria e Consultoria 

Contábil Junto a Prefeitura Municipal de ltupiranga incluindo o FME, FUNDEB, 

FMS E FAMAS e Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada 

Junto aos Departamentos de Tributação e de Licitação, incluindo a prestação 

de serviços de Pregoeiro na realização de Processos Licitatórios na 

modalidade de pregão e inserção dos dados de todos os processos licitatários 

no Portal do TCM, conforme contratos 20140004, 20150005 e 20150006. 

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram 

cumpridos satisfatoriamente, não constando nada em nossos registros que 

desabone a prestação dos serviços. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga - PA 12 de dezembro de 2.016. 

Av. 14 de Julho, 12 — Centro — Itupiranga - Pará 
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JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO c.` 

Abertura: Por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Interino Francisco David Leite Rocha, 
Prefeito Municipal de Goianésia do Pará - PA, é instaurado o processo de inexigibilidade 
de licitação visando à contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E 

111 	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO, 
TREINAMENTO DE MEMBROS DA CPL, INSERÇÃO DOS DADOS E 
CONTROLE NO PORTAL DO TCM-PA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS 
E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

A Constituição Federal de 1988 exige a realização de licitação para poder contratar com a 
administração pública, esta matéria é encontrada no art. 37, XXI da CF/88 e na Lei Federal 
n° 8666 de 1993, que trata também dos casos de inexigibilidade de licitação, situação na 
qual se enquadra o presente documento. 

A contratação direta pode ser realizada mediante dispensa e inexigibilidade de licitação. A 
inexigibilidade é disciplinada no art. 25 da Lei de Licitações — 8666/93, e no presente caso, 
se amolda no inciso II — in verbis: 

"Art. 25. É inexigível a licitação (...): 

• II — para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; " 

1. Notória especialização: 

Os serviços técnicos elencados no art. 13 da lei n° 8.666/1990, descrevem o que pode ser 
considerado como serviço especializado, que no presente caso é o expresso no inciso III: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

(...) 

III — assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
nributárias; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994). 

( ) 

V — patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas:" 
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"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
especial: (..) 

• Peonsidera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito 
no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato." 

A complexidade da Administração Pública torna prudente a assessoria/consultoria de 
empresas especializadas em determinadas áreas, visando o melhor desempenho e eficácia 
dos órgãos públicos, de modo que cada tomada de decisão pode ser realizada com a menor 
margem de risco e maior margem de segurança, pautada em informações claras, concisas e 
tempestivas. Assim a contratação de urna empresa especializada que contribua com a 
efetividade na prestação dos serviços públicos, é necessária. 

Parte da doutrina nacional entende que o profissional de notória especialização é aquele 
que se destaca, em um determinado território ou em uma determinada região, pela sua 
especialização ou dedicação em determinado ramo do direito, cuja atuação naquele assunto 
passou a ser conhecida, tornou-se notória naquele meio. Para comprovar esta notória 
especialização os sócios da empresa WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, são 
detentores do curso de bacharel em Contabilidade, e nomeado em inúmeros Municípios 
do estado do Pará como Secretario de Finanças, Diretor de Departamento de Tributação e 
Assessor Técnico, conforme documentos anexos a este processo. Inclusive, o sócio 
Wanderlei Vanz, participou de alguns cursos de capacitação na área de Licitações, pregoes 
presenciais e eletrônicos, a saber: 

— Certificado de participação no curso: "Capacitação e Habilitação em Pregão Presencial e 
Eletrônico", realizado no período de 17/02/2009, com carga horária de 17 (dezessete) 
horas, organizado pela empresa STAR TREINAMENTOS; 

— Certificado de participação e conclusão no curso: "Licitação, contratos e convênios", 
realizado no período de 30/08 a 03/09/1999, com carga horária de 40 (quarenta) horas, 
organizado pelo Ministério do Meio Ambiente — MMA- FNMA — SCA — CISET/MMA; 

— Certificado de participação e conclusão no curso: "Licitação", realizado no período de 03 
a 05/04/1995, organizado pelo SEBRAE. 

— Certificado de participação e conclusão no curso: "Licitação", realizado no período de 06 
a 08/06/2011, organizado pelo tribunal de contas dos municípios do Estado do Pará. 

Além disso, já prestou os mesmos serviços objeto desta inexigibilidade, com perfeita 
ordem, zelo e lisura, conforme comprovam Atestados de Capacidade Técnica e contratos, 
anexos neste processo, a esta própria Prefeitura — no período de 2019 a 2020. Podemos 
ressalta ainda que a empresa em epígrafe durante a sua prestação de serviços ás Prefeituras 
Municipal de Vitoria do Xingu, Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, Prefeitura 
Municipal de Jacundá e Goianésia do Para, consegui junto às comissões permanente de 
licitações (CPL) o selo verde de transparência do TCM (tribunal de contas dos municípios 
do Estado do Pará) 
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Ademais. nas lições de Hely Lopes Meirelles: 

"Os serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, são 
prestadores por quem, além da habilitação técnica e profissional — exigida para serviços 
técnicos profissionais em geral -, aprofundou-se nos estudos, no exercício da profissão, na 
pesquisa cientifica, ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de 
aperfeiçoamento." (MEIRELLES, 2010, p. 288). 

Para o saudoso mestre, não há padrões objetivos para se identificar a notória especialização 
a que se refere a Lei, destacando que esta ...: 

" ...deverá ser reconhecida por critérios subjetivos do conceito geral de que goza o 
profissional, aferido pelo bom desempenho anterior, aliado aos estudos, experiências e 
publicações técnicas ou científicas sobre a matéria de sua especialidade, atestando sua 
capacidade e idoneidade profissionais." (in, Licitações e Contratos Administrativos, pág. 
41, 2" Edição, São Paulo). 

• 	
1. Singularidade: 

Serviços de natureza singular caracterizam-se por não se revestirem de características 
semelhantes, são identificados sempre que o trabalho a ser produzido se defina pela marca 
pessoal de quem o realiza como ocorrem nas produções intelectuais. Em suma, são aqueles 
serviços que se singularizam por um estilo ou por uma orientação bastante pessoal. Sobre o 
tema, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

"Serviços singulares são os que se revestem de análogas características". De modo geral 
são singulares todas as produções intelectuais, realizadas isolada ou conjuntamente — por 
equipe — sempre que o trabalho a ser produzido se defina pela marca pessoal (ou 
coletiva), expressada em características científicas, técnicas ou artísticas importantes 
para o preenchimento da necessidade administrativa a ser suprida. Neste quadro cabem 
os mais variados serviços: uma monografia escrita por experiente jurista; uma 
intervenção cirúrgica realizada por qualificado cirurgião; uma pesquisa sociológica 
empreendida por uma equipe de planejamento urbano; um ciclo de conferências efetuado 
por professores; uma exibição de orquestra sinfônica; uma perícia técnica sobre o estado 
de coisas ou das causa que o geraram. Todos esses serviços se singularizam por um estilo 
ou uma orientação pessoal. 

Note-se que a singularidade mencionada não significa que outros não possam realizar o 
mesmo serviço. Isto é, são singulares, embora não sejam necessariamente 
únicos. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. 148 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002). Grifo nosso. 

Como exemplo, cita-se o objeto da proposta de serviços da empresa WH ASSESSORIA E 
CONSULTORIA I.TDA: serviços continuados de assessoria e consultoria de natureza 
singular técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios, 
bem como, treinamento de membros da CPL, inserção dos dados e controle no portal 
do TCIVI-PA. 

I I I. Confiança: 

No caso específico ainda podemos prevê o requisito da relação de confiança existente 
entre o gestor público e os patronos contratados, que in casu, se amolda perfeitamente, pois 
os sócios do escritório em questão são da confiança do ordenador desta administração. 
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Inclusive, tais patronos já prestaram os serviços de assessoria e consultoria, abe 	—1W 
atividades objeto desta Inexigibilidade para esta Casa, nos anos de 2019 a 2020. 

Conforme leciona o ex-ministro do STF, Eros Grau há serviços profissionais técnicos 
especializados que a Administração deve contratar sem licitação e o profissional contratado 
deve ser escolhido de acordo com o grau de confiança que a própria Administração deposita 
nele, independentemente da existência de outros profissionais aptos a efetivarem o mesmo 
labor: 

-Impõe-se à Administração, isto é, ao agente público destinatário dessa atribuição. o dever 
de inferir qual o profissional ou empresa cujo trabalho é essencial e indiscutivelmente, o 
mais adequado àquele objeto. Note-se que embora o texto normativo use o tempo verbal 
presente ("é, essencial e indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato), aqui há prognóstico, que não se . funda senão no requisito da confiança. Há 
intensa margem de discricionariedade aqui, ainda que o agente público, no cumprimento 
daquele dever de inferir, deva considerar atributos de notória especialização do contratado 
ou contratada". (GRAU, Eros Roberto, Licitação e Contrato Administrativo — Estudos sobre 
a Interpretação da Lei, São Paulo: Malheiros, 1995). 

Veja que a valoração da notória especialização do contratado é uma prerrogativa totalmente 
subjetiva da Administração Pública. 

1. Conclusão: 

Neste sentido, é legítimo contratar uma empresa que se enquadre na legislação, conforme o 
art. 25, II, da Lei Federal n° 8666, de 1993, que trata da inexigibilidade de licitação em 
decorrência da contratação de assessoria e consultoria especializados e art. 13. III e V, da 
referida lei que definem os serviços técnicos profissionais especializados, conforme acervo 
probatório anexo a esse procedimento, e, ainda, preencha os requisitos necessitados por esta 
Casa Prefeitura Municipal. Assim, em face do objeto singular (atividade de natureza 
intelectual, sendo necessário para sua execução habilitação específica, características 
próprias do executor) a ser contratado, escolhemos a empresa WH ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA, pois a mesma, conforme documentos em anexo, possui know 
how, larga experiência e é da confiança do Prefeito Municipal. 

Goianésia do Pará — PA, 04 de janeiro de 2021. 

fj'r   
MAR I I A E SON COSTA E SOUZA 

P 'dente da CPL 
PORT. N° 003/2021/PMGP 
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