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COMUNICADO INTERNO N.º 056/2018 

 
À 
Comissão Permanente de Licitações 
Nelson Taveira Filho 
Presidente da CPL 

 
O presente objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta, de empresa 

para o fornecimento de serviços em analise de receitas próprias e apresentação de sugestões de melhorias 

na arrecadação das mesmas. 

Considerando a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 

Complementar n° 101/2000, de 04 maio de 2.000, estabeleceu-se procedimentos e regras bastante claras 

para a condução e gestão da disciplina fiscal para todos os níveis da administração publica direta, 

composta pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios e ainda administração publica indireta. 

Penalidades administrativas previstas em legislação especifica, para o caso de 

descumprimento de suas determinações, passaram a ser aplicadas sob varias formas: dentre elas: 

interrupção de transferências voluntarias pelo Governo Federal, impedindo a contratação de operação de 

credito e de obtenção de garantias da União. 

Em paralelo o Municipio deve explorar com maior eficiência algumas fontes 

consideradas, muitas vezes, de segunda linha, contudo, representam firmes oportunidades de reforçar sua 

capacidade de investimento por meio do aporte de recursos novos ou redução do endividamento. 

A busca destes novos recursos é relegada ao segundo plano das atividades, devido ao seu 

elevado grau de complexidade e incerteza aliadas à necessidade expressiva mão de obra especializada, 

muitas vezes indisponível nos quadros funcionais do município. 

Há que se destacar que a conjuntura econômica mundial aponta para uma situação de 

crise em escala global com potencial para arrefecer o ritmo das atividades econômicas com a 

conseqüente diminuição da arrecadação das receitas locais e daquelas que alimentam as fontes de 

transferências federais impactando diretamente no orçamento do município. 

Vislumbrando incertezas no campo econômico e crescentes dificuldades para ampliar sua 

capacidade de investimentos, visando uma maior aderência à segmentação de mercado e qualificação dos 

prestadores de serviços especializados em auditorias operacionais com a conseqüente maior amplitude da 

competitividade, o gestor das atividades optou por contratar serviços de auditoria em apoio a 

Administração municipal, conforme serviços detalhados em relatório técnico em anexo.       

A solicitação de contratação da empresa que atualmente prestam técnicos dá-se em razão: 

a) Da urgência acima explicitada; 

b) Da disponibilização imediata do serviços; 

c) Da impessoalidade e Isonomia dispensada às empresas que atualmente atua no 

ramo do serviço a ser prestado. 

Ante o exposto, solicitamos a contratação dos serviços.  

 

Juscimeira-MT., 16 Julho 2.018 

 

 

 

Cassio WalneroCrepaldi 

     Sec. Administração 
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JUSTIFICATIVA DA EMERGENCIA 

 

A presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação 

direta de empresa para o fornecimento de serviços em analise de receitas próprias e apresentação de 

sugestões de melhorias na arrecadação, nos termos e condições a seguir explicitadas. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso II., c/c art. 26 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada. 

 

“Art. 24, – É dispensável a licitação”: 

 

I I- ...; 

- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea “a” do inciso II, do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 

que possa ser realizado de uma só vez.  

 

 

Além disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislação, há a 

discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em 

conta o interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o 

ilustre Marçal Justen Filho, "in verbis": 

 

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora 

viável competição entre particulares, a licitação afigura-se 

inconveniente ao interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de 

antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos 

necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão 

advir." 

 

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 

8.666/93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses 

casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o 

legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente 

previstos. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A razão da contratação deve-se a necessidade da Autarquia Municipal, de obter meios que 

possibilitem a arrecadação de tributos e demais receitas de sua responsabilidade. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

 

A escolha recaiu sobre a empresa PROTAGONIZE ENSINO A DISTANCIA EIRELI, por 

ter ofertado menores preços para a prestação dos serviços em analise de receitas próprias e apresentação de 

sugestões de melhorias na arrecadação das mesmas, estando os mesmos compatível com os preços 

praticados no mercado, conforme coleta de preços realizadas constantes deste processo, e, ainda, por se 
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tratar de empresa idônea, reconhecidamente eficiente, bem estabelecida no mercado e com estrutura física 

adequada para bem atender os serviços especificados.  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO  

 

Após analise dos preços ofertados constantes da coleta de preços realizada, a serem pagos 

pela prestação de serviços, objeto desta dispensa, constatamos que os mesmos estão compatíveis com os 

preços praticados no mercado. 

Outrossim, os recursos designados para custear a aludida despesa se dará por conta da 

Dotação Orçamentária abaixo discriminada: 

 

02.04 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.01 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

051 – FICHA 

 

a) Proposta apresentada pela empresa: 

Valor Total: R$ 28.800,00 (Vinte Oito Mil, Oitocentos Reais); 

b) Prazo de execução:  

60 (Sessenta) dias; 

 

c) Forma de pagamento:  

Conforme Emissão de Notas Fiscais apresentada e atestadas. 

 

 

Juscimeira/MT, 17 de Julho de 2018. 

 

 

 

Cassio Walnero Crepaldi 

Sec. Administração 
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MINUTA DO CONTRATO Nº .../2018 

 
 

Aos ..... (............) dias do mês ................do ano de 2018, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na Avenida 

Joaquim Miguel dos Santos – nº 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 

identidade com RG. 580.564 SSP/MTe do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua 

Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, em JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua competência, designado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa............, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob o nº .........................,endereço......................,neste ato representada pelo 

Senhor................, portadorda Carteira de Identidade nº......................, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº........................., daqui por diante designada simplesmente 

CONTRATADA, que REGER-SE-Á pela LEGISLAÇÃO vigente aplicável à espécie, com predominância 

no processo de dispensa nº 003/2018 e do disposto nos arts. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações, 

NO QUE COUBER, com fulcro no PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA de que trata o art. 37, caput, da 

Constituição da República (CRFB/1988) alterado pela EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL N.º 

19/1998, consubstanciada nas cláusulas e condições que se seguem. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

 DO OBJETO: 

 

 O objeto do presente contrato é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE DE RECEITAS 

PRÓPRIAS E APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES DE MELHORIAS NA ARRECADAÇÃO DA 

MESMA NO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

 DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

 O valor global para a prestação dos serviços será de R$......................... 

 

Parágrafo Único: O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concorrentes ao objeto do presente 

contrato correrá por contas exclusiva da CONTRATADA. 

A contratada fica responsável, exclusivamente, pela contratação de seus funcionários e encargos 

inerentes destes. 

O valor contratado inclui todos os custos direito e indireto, para a entrega, constituindo-se na única 

remuneração devida pelo município.  

O pagamento ocorrerá através de deposito bancário, em até 30 (trinta) dias subseqüente aos 

serviços realizados, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota 

fiscal. 

A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o numero da licitação e do Contrato de 

Prestação de Serviços. 
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A Nota Fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INNS, FGTS, 

TRABALHISTA, MUNICIPAL, ESTADUAL, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, 

sendo que é de responsabilidade do fornecedor , manter durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes do 

orçamento vigente abaixo demonstrado; 

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.01 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

051 - FICHA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA  

 

DO PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO: 

 

O prazo de vigência do referido Contrato será de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 

instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, caso 

necessário. 

O valor pelo qual serão prestados os serviços objeto da presente licitação não sofrerá reajuste. 

  

 

CLÁUSULA QUINTA  

 

 

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E DAS PENALIDADES 

CABÍVEIS: 

 

5.1. – DO CONTRATANTE 
5.1.1 Dos Direitos 

Constituem direitos da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 

da CONTRADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

5.1.2 Das Obrigações 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução ao contrato. 

 

5.2. - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Realizar todo objeto, conforme descrito no orçamento; 

b) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes das obrigações trabalhistas, tributarias e 

outras relativas e incidentes sobre o presente contrato, conforme prevê o Artigo 71, parágrafo I, da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

c) Estar ciente de que não terá nenhum vinculo empregatício com o Município; 
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d) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

O não cumprimento das obrigações acima é motivo suficiente para suspensão de pagamentos e 

aplicação das demais sansões previstas neste contrato.   

 

 

CLÁUSULA SEXTA  

 

 DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

 

A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja ocorrido, tais como, materiais inadequados, e coisas do gênero. 

b) Multa sobre o valor total do contrato atualizado pelo IGPM/FGV de: 

0,5% pelo descumprimento de clausulas contratuais ou norma de legislação pertinente; 

1%nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 

especificações na execução do objeto contratado; 

A multa dobra a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do 

valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao 

interesse publico e da possibilidade da rescisão contratual; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração pelo prazo de cinco anos, dependendo do tipo de irregularidade ocorrida; 

d) Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a administração publica, emitida 

pela Prefeitura Municipal, nos casos de falta grave, em especial nos casos de dolo, culpa, simulação ou 

fraude na execução deste contrato e outros a critério da Administração; 

 

CLÁUSULA SETIMA  

 

DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

A Contratante reserva-se o direito de exercer a fiscalização dos serviços do objeto deste contrato, 

em qualquer tempo por um funcionário designado no referido contrato. 

A fiscalização transmitirá por escrito A CONTRATADA suas instruções, ordens e reclamações, 

compete-lhe decidir os casos de duvidas que surgirem no decorrer dos serviços. 

Ficará responsável pela Fiscalização do referido Contrato De Prestação De Serviços o 

funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria de 

nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 

alterações.. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 

- Quando conveniente ao Município à inclusão de garantia de execução; 

- Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

- Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento, com relação a 

cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do objeto. 
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- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso.    

 

Aplica-se o disposto, no que couber, nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações à 

inexecução e à rescisão do presente contrato, inclusive quanto ao disposto na letra „b” da cláusula/condição 

sétima, que poderá ser rescindido por qualquer das partes com notificação por escrito, obrigatoriamente 

recebida/protocolada no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência; ou pela violação de qualquer 

cláusula/condição pactuada, esgotados os recursos de ordem administrativa, inclusive de Termo Aditivo, 

em qualquer caso, ouvido a Assessoria Jurídica do CONTRATANTE, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 

CLÁUSULA NONA  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

 

a) A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

b) É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  
 

DA PUBLICAÇÃO 

 

O Extrato deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

Jornal Oficial dos Municipios do Estado de Mato Grosso (AMM). 

 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA 

DO FORO: 

 Esgotadas todas as hipóteses legais e formais para dirimir quaisquer dúvidas, eventos ou 

ocorrências não previstos neste contrato, adotando-se Termo Aditivo, ouvido o Secretário Municipal de 

Administração e a Assessoria Jurídica do CONTRATANTE, fica eleito exclusivamente o Foro da Comarca 

de Juscimeira para dirimir eventual litígio entre as partes. 

E por estarem justas e contratadas, de comum acordo com a legislação vigente aplicável à espécie, 

com predominância da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações, no que couber, as partes assinam este 

contrato na presença e juntamente com as testemunhas abaixo identificadas garantindo sua fiel execução, 

dando a seguir os demais encaminhamentos legais e formais que lhe cabem. 

 

Juscimeira-MT, ___ de _____________ de 2018. 

 

 

_________________________________________________________ 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE JUSCIMEIRA 

 

 

__________________________________________________________ 

CONTRATADA 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

 


