
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 
 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 

Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000

Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em 
consultoria e suporte técnico à Unidade Central de Controle Interno
Referência, ANEXO I. 
 
2.  CONTRATADA: 
2.1. GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORI
LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 
sede na Rua João Bayer, nº 744
95607-008. 
 
3.  VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1. O valor total a ser pago pela prestação do
cinco mil, setecentos e sessenta
(doze) parcelas mensais de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).
3.2. O pagamento será efetuado
prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal e aprovação desta pelo fiscal 
do contrato. 
 

4. DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária:
 

Classificação Funcional 
Programática 

04 122 1000 2 
 
5. DA JUSTIFICATIVA 
5.1. Justifica-se a necessidade de contratação de empresa especializada 
serviços técnicos em assessoria, consultoria e suporte técnico com a finalidade de apoiar a 
Unidade Central de Controle Interno
pelo referido setor. Dessa forma, a empresa contratada deverá oferecer atendimento 
permanente à distância, bem como, visitas mensais ao Município.
documentação anexa, a empresa contratada atu
segmento público desde o ano 2000 com 
principal a Unidade de Controle Interno Municipal.
Ademais, a empresa desenvolveu mecanismos e aparelhagem técnica própria 
ferramentas de assessoria e consultoria, programas de auditorias e verificações, planilhas de 
controles e acompanhamentos, normas internas de procedimentos, treinamento e capacitação 
para desenvolvimento de apontamentos e recomendações, relatórios de 
permanente de orientações técnicas que mantém os controladores internos atualizados. Isso a 
torna única e exclusiva na s
presente contratação. 
 
6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
6.1. Os preços praticados pela empresa são compatíveis com os praticados no mercado, e com 
os valores que esta cobra dos demais municípios, conforme documentos anexos.
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
PROCESSO Nº 1005/2022 

 

empresa especializada na prestação de serviços técnicos em 
e suporte técnico à Unidade Central de Controle Interno

GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.713.762/0001

sede na Rua João Bayer, nº 744, Bairro Petrópolis, no Município de Taquara/RS, CEP nº 

3.  VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
tal a ser pago pela prestação dos serviços corresponde a R$

setecentos e sessenta reais), sendo que o pagamento será de forma parcelada,
de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês
prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal e aprovação desta pelo fiscal 

DO ORÇAMENTO MUNICIPAL  
As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Classificação Funcional Atividade/Projeto/Elemento 
de Despesa 

005 2005 339035 

 
se a necessidade de contratação de empresa especializada 

serviços técnicos em assessoria, consultoria e suporte técnico com a finalidade de apoiar a 
Unidade Central de Controle Interno municipal devido à complexidade do trabalho exercido
pelo referido setor. Dessa forma, a empresa contratada deverá oferecer atendimento 
permanente à distância, bem como, visitas mensais ao Município. Além disso,

a empresa contratada atua em assessoria e consultoria especializada no 
segmento público desde o ano 2000 com vasta experiência em todo País
principal a Unidade de Controle Interno Municipal. 

empresa desenvolveu mecanismos e aparelhagem técnica própria 
ferramentas de assessoria e consultoria, programas de auditorias e verificações, planilhas de 
controles e acompanhamentos, normas internas de procedimentos, treinamento e capacitação 
para desenvolvimento de apontamentos e recomendações, relatórios de 
permanente de orientações técnicas que mantém os controladores internos atualizados. Isso a 
torna única e exclusiva na sua forma de prestar os serviços, portanto, resta justificada a 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 
Os preços praticados pela empresa são compatíveis com os praticados no mercado, e com 

cobra dos demais municípios, conforme documentos anexos.
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empresa especializada na prestação de serviços técnicos em assessoria, 
e suporte técnico à Unidade Central de Controle Interno, conforme Termo de 

 
A EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

03.713.762/0001-23, com 
no Município de Taquara/RS, CEP nº 

 
corresponde a R$ 35.760,00 (trinta e 

sendo que o pagamento será de forma parcelada, em 12 
de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). 

do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal e aprovação desta pelo fiscal 

As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Fonte Bloqueio R$ 

01 35.760,00 

se a necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos em assessoria, consultoria e suporte técnico com a finalidade de apoiar a 

devido à complexidade do trabalho exercido 
pelo referido setor. Dessa forma, a empresa contratada deverá oferecer atendimento 

Além disso, conforme 
assessoria e consultoria especializada no 

experiência em todo País, tendo como foco 

empresa desenvolveu mecanismos e aparelhagem técnica própria como 
ferramentas de assessoria e consultoria, programas de auditorias e verificações, planilhas de 
controles e acompanhamentos, normas internas de procedimentos, treinamento e capacitação 
para desenvolvimento de apontamentos e recomendações, relatórios de atividades, emissão 
permanente de orientações técnicas que mantém os controladores internos atualizados. Isso a 

ua forma de prestar os serviços, portanto, resta justificada a 

Os preços praticados pela empresa são compatíveis com os praticados no mercado, e com 
cobra dos demais municípios, conforme documentos anexos. 
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7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
8.666/93 e suas posteriores alterações.
 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a 
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

 
 
 
 

Essa 
examinados e estão de acordo com a 
legislação vigente.
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7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c art. 13, ambos
e suas posteriores alterações. 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a 
presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Restinga Sêca, 

 
PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa Inexigibilidade e seus anexos foram 
examinados e estão de acordo com a 
legislação vigente. 
 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 
OAB/RS – 70.896 
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, ambos da Lei Federal nº 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a 

 

Restinga Sêca, 18 de março de 2022. 
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Item Descrição 

1 A empresa contratada fornece 
prestação de serviços técnicos 
para a Unidade Central de 
Controle Interno do Município, 
incluindo a orientação e 
acompanhamento das 
atividades, assessoria e 
disponibilização de subsídios 
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 da UCCI, e 
encaminhamento das 
Orientações Técnicas emitidas 
periodicamente pela equipe 
técnica da Contratada. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I 

 
Forma de 

atendimento 
Unid. Quant. 

Vlr. 

A empresa contratada fornece 
prestação de serviços técnicos 
para a Unidade Central de 
Controle Interno do Município, 
incluindo a orientação e 
acompanhamento das 
atividades, assessoria e 
disponibilização de subsídios 

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, 

essoria na emissão de 
pareceres, assessoria na 
investigação de denúncias, 
assessoria no cumprimento das 
obrigações legais da UCCI, e 
encaminhamento das 
Orientações Técnicas emitidas 
periodicamente pela equipe 

Digital 
permanente, 
incluindo dois 
dias de atividade 
presencial 
mensal na Sede 
do Município, 
sem nenhum 
custo adicional. 

Serviço 12 R$2.980,00
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Vlr. Unit. 
R$ 

Subtotal R$ 

R$2.980,00 R$35.760,00 


