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JUSTIFICATIVA 

 

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

 

OBJETO: REFERE-SE À REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: INCISO I DO ART. 3 DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002 E 

ALTERAÇÕES POSTERIORES E DECRETO 5.450. 

 

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINAS 

 

               Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de assessoria e 

consultoria técnica administrativa nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, 

departamento de compras e contratos, controle interno, bem como, inserção dos dados e controle 

nos portais de transparência, incluindo treinamento de servidores e adequação e implementação de 

novos fluxos, atendendo as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO 

MUNICIPAL DE PROMOÇÃO  SOCIAL e da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

 

              O Município de Vitória do Xingu, diante de um novo cenário de exigências em relação 

aos processos administrativos da Gestão Pública, tem por objetivo qualificar e instrumentalizar os 

departamentos, setores, secretarias e usuários de procedimentos que atendam as expectativas de 

atendimento às demandas legais e tecnológicas. 

 

             A busca de uma solução que contemple os preceitos legais, está alicerçado na necessidade 

de melhorar e evoluir os processos de gestão, serviços aos cidadãos, cumprimento às prestações de 

contas, otimização de rotinas, procedimentos internos e com a interação entre a Administração 

Pública e a sociedade. 

 

             O principal objetivo é proporcionar aos Gestores através de uma solução moderna, 

condições de avaliação comportamental da gestão, utilizando matrizes de informações gerenciais, 

qualificadas, detalhadas sendo base à tomada de decisão. É poder também promover condições para 

melhor gerir o bem público, esta ação está regrada e inserida como estratégia da nova gestão do 

Município de Vitória do Xingu. 

 

              Como área de conhecimento dedicado ao estudo das atividades relacionadas à gerência de 

instituições públicas, a Gestão Pública é o instrumento propulsor para o desenvolvimento eficiente 

e eficaz de uma Administração Municipal. No entanto, para que haja eficiência na gestão 

administrativa e financeira de um município, a Gestão Púbica deve atuar de forma a atender os 
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interesses públicos, garantindo qualidade nos serviços desenvolvidos em prol do desenvolvimento 

municipal. Para que ocorra a eficácia desses serviços, a qualificação dos agentes públicos se torna 

indispensável para atuação efetiva, transparente e participativa na gestão de órgãos públicos das 

diferentes esferas de governo, contribuindo para a competência dos serviços públicos prestados à 

sociedade. 

 

           Justifica-se portanto, como imperiosa necessidade desta Administração, a presença efetiva 

de uma empresa de assessoramento especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e 

consultoria em gestão de políticas públicas, planejamento, departamento de compras e contratos, 

controle interno, bem como, inserção dos dados e controle nos portais de transparência, incluindo 

treinamento de servidores e adequação e implementação de novos fluxos, com foco em resultados, 

que proporcionam a devida qualidade no desenvolvimento correto de suas funções. 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

            Diante a necessidade de oferecer estrutura mínima necessária para o efetivo funcionamento 

de suas unidades administrativas e em especial na elaboração dos procedimentos licitatórios, que 

em virtude da nova sistemática adotada pelo tcm/pa, necessitam ser informados seus atos, 

sugerimos como medida essencial contratação do serviços de assessoria e consultoria em licitação, 

para promover estruturação da comissão permanente de licitação a fim de que se promova a 

realização de capacitação em matéria licitatória (amplamente considerada), ante a necessidade de 

aperfeiçoamento daqueles que trabalharão diretamente com o tema no âmbito desta secretaria . Por 

fim, que essa demanda e necessária para otimização das atividades da secretaria municipal de saúde, 

motivo pelo qual ressalta-se a extrema necessidade de seu pleno atendimento. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL  TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMUTS 

 

            A contratação de uma assessoria técnica especializada, que tem como finalidade atender ao 

contido na Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que envolvam a 

transferência de recursos financeiros do Orçamento Geral da União Federal, do estado e recursos 

próprios do Município através da formalização de convênios, termos de compromissos, termos de 

ajuste, termos de adesão, instrumentos similares e programas de ação continuada, bem como, 

quando na elaboração e encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados 

por quaisquer dos instrumentos acima mencionados para o Município, do mesmo jeito que 

planejamento, departamento de compras e contratos, controle interno e a inserção dos dados e 

controle nos portais de transparência, incluindo treinamento de servidores e adequação e 

implementação de novos fluxos, por intermédio de ações Gerenciais. 

 

             Ponderando a modernização e informatização do sistema de prestação de contas, por meio 

da tecnologia da informação, que realizam todos os registros contábeis e posteriormente geram 

relatórios para prestação de contas, conforme as exigências do Tribunal de Contas Municípios do 

Estado do Pará - TCM/PA, Tribunal de Contas do Estado - TCE, Tribunal de Contas da União - 

TCU e demais normas da Administração Pública, com maior transparência dos gastos públicos, 

proporcionado maior agilidade no processamento e tratamento das informações dos gastos públicos 

 



  

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 

  

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias nº 174, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – Fone: (093) 3521-1479  - Email: licitapmvx@gmail 
 

               A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão, ficando 

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração através do Setor de Licitações e 

Contratos, a realização do certame. 

 

DA MOTIVAÇÃO E PERMISSIVO 

LEGAL 

 

              A Administração Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a 

licitação pública, procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos. 

               Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. Instituído 

pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e 

serviços comuns de qualquer valor. A sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 5.450, 

de 31 de maio de 2005, é preferencial, sendo obrigatória a justificativa para uso na forma 

presencial. 

 

               Com relação à utilização da modalidade Pregão, elucida-se que poderá ser utilizada 

nas licitações onde o objeto seja a aquisição de materiais de consumo, cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, através de meios de 

especificações usuais no mercado. 

                É uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a 

agilidade nas contratações públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. 14), 

“concreta redução das rotinas de compra e bons resultados no que tange à economicidade”. 

                Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender aos princípios 

constitucionais. Entre estes princípios, situa-se o princípio da economicidade – que expressa à 

relação de custo/benefício, a razoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou 

benefícios propiciados. 

              A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A modalidade 

eletrônica é regulamentada pelo Decreto 5.450, de 2005. 

 

             O Poder Público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus jurisdicionados. 

Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos 

que o Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus objetivos institucionais ou 

históricos, com execução de forma direta, ou socorrendo-se ao serviço realizado por terceiros, 

o particular. 

             Todas as informações apresentadas nos levam a recomendação que seja autorizada a 

contratação, por meio do Pregão Eletrônico, nos termos autorizados pela Lei nº. 10.520/2002. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

               O objeto do presente Pregão tem como objetivo o prestação de serviços de assessoria e 

consultoria técnica administrativa, encontra guarida no § 1º, do art. 2º da Lei nº. 10.520/2002, 

atendendo todas as necessidades reclamadas. 

                 Relevante frisar que o preço estimado estára de conformidade com o preço de mercado 

praticado em nossa região, onde sera realizado pela Secretaria Municipal de Administração – 
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Setor de Compras. 

                 ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a presença dos requisitos trazidos em lei, 

justifica-se pela efetuação de procedimento licitatório, a modalidade Pregão, de parte do 

Município de Vitória Do Xingu – devendo ser elaborado, após o processo licitatório, um contrato 

para o futuro fornecedor, com observância as demais cautelas de estilos. 

 
Vitória do Xingu - PA, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIO VIANA ROCHA 

Prefeito Municipal, de Vitória do Xingu 
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