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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
EDUCACIONAL, PARA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO 
EDUCACIONAL AO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS, 
ABRANGENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTINUA EM TIDAS AS ÁREAS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ÓRGÃOS NORMATIVOS, 
DELIBERATIVOS E FISCALIZADORES, PRESTANDO APOIO NO MONITORAMENTO DO PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS 2021/2024, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROJETOS E 
PROGRAMAS VINCULADOS AO MEC/FNDE. 
  
CONTRATADA: SIMAE-SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA 
CNPJ Nº: 26.796.200/0001-96 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 1082, Bairro Martini, Não-Me-Toque/RS, CEP: 99470-000. 
VALOR: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).  

 
 
LOCAÇÃO – SERVIÇO OU FORNECIMENTO – RESUMO: 
O presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação, tem por finalidade a 

contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica educacional, para assessoria, 
acompanhamento, monitoramento e apoio educacional ao Sistema de Ensino Municipal do Município 
de Barra Funda/RS, abrangendo assessoria e consultoria continua em tidas as áreas do Sistema 
Municipal de Ensino, de acordo com a Legislação vigente, órgãos normativos, deliberativos e 
fiscalizadores, prestando apoio no monitoramento do Plano Municipal de Educação, elaboração e 
monitoramento do PAR – Plano de Ações Articuladas 2021/2024, assessoria e acompanhamento em 
todos os projetos e programas vinculados ao MEC/FNDE. 
 Os serviços abrangem os seguintes serviços: 
I - Assessoramento Técnico para Equipe da Secretaria de Educação: 
1- ASSESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL PARA SIMEC/PAR PLANODE AÇÕES ARTICULADAS E OUTROS 
PROGRAMAS COM ACOMPANHAMENTO VIA SISTEMA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - a 
importância da elaboração do diagnóstico e PLANO DE AÇÃO real com a comunidade escolar via PAR 
2021/2024; 
2 - ORIENTAÇÕES E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO VIA SISTEMA — a importância da análise, 
validação dos termos de compromisso, e acompanhamento dos processos; 
3 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - orientação sobre questões pontuais como inserção das metas do 
Plano Municipal de Educação com cadastramento das iniciativas (pedidos) no PAR 2021/2024;  
4 - MÓDULO ESCOLA — a importância da sintonia técnico pedagógica da escola com a Secretaria 
Municipal de Educação;  
5 - MÓDULO OBRAS 2.0 — planejamento e infraestrutura escolar com acompanhamento dentro do 
SIMEC e orientações sobre o acompanhamento das obras atuais; 
6 - MÓDULO El MANUTENÇÃO —a importância de solicitar recursos através de projetos via Sistema 
SIMEC; 
7 - SIGARP — aperfeiçoamento do processo de Gerenciamento de Atas e Registros de Preços (equipes 
envolvidas no processo); 
8 - SOLICITAÇÕES DE RECURSOS PARA EJA - a importância de ofertar um ensino de qualidade. (Equipe 
da Secretaria Municipal); 
9 - MÓDULO ESCOLA ACESSÍVEL - a importância do plano de aplicação e execução do programa junto 
as escolas (Diretores, supervisores e Técnicos das escolas, etc.). 
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II- Assessoramento Técnico nas prestações de Conta e Pareceres Conclusivos: 
10 - SIGPC: prestação de conta do transporte escolar- PNATE, prestação de conta da alimentação 
escolar – PNAE, PDDE Escola, Apoio Suplementar a Creche, Apoio a novas Unidades Proinfância, Apoio 
a Turmas Novas de Educação Infantil. 
11 - SIGECON: apoio na solicitação de senha e orientações quanto aos pareceres conclusivos do PNATE 
e PNAE, Parecer Conclusivo dos E.I. Manutenção. 
12 - MAVS SIOPE: orientações quanto ao aval do Secretário e do presidente do CACS FUNDEB nas 
prestações de conta do SIOPE; 
13 – CACS FUNEB: Apoio no cadastro dos membros do conselho no sistema CACS FUNDEB e solicitação 
de senha no SIMEC para o aval de prestação de conta do PAR; 
14 -   CAE VIRTUAL — apoio no cadastro dos membros do conselho no sistema e orientação quanto ao 
parecer conclusivo no sistema SIGECON. 
15 -   PRESTAÇÃO DE CONTA DAS OBRAS: apoio na prestação de conta da aba “Cumprimento do 
Objeto” e “Execução Financeira”. 
 
III - Treinamento técnico a Equipe da Secretaria Municipal de Educação e Direções de Escolas com 
cadastramento de ações, revisão e monitoramento do programa PDDE interativo e todos PDDEs: 
16 - MÓDULO PDDE INTERATIVO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL — a importância da 

elaboração do diagnóstico de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, bem como seu 

acompanhamento. (Diretores, supervisores e técnicos das escolas, etc.); 

17-MÓDULO PDDE INTERATIVO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL — a importância da elaboração do 

diagnóstico de Escolas Municipais de Educação Infantil, bem como seu acompanhamento. (Diretores, 

supervisores e técnicos das escolas, etc.); 
18 - MÓDULO PDDE INTERATIVO PLANO INTEGRADO - a importância do planejamento de ações e 
cadastro de subações de escolas Municipais, bem como acompanhamento das mesmas;  
19 - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS / ESCOLAS PDDE - o passo a passo de como fazer o 
preenchimento das prestações de contas para Secretaria de Educação; 
20 - MÓDULO PDDE WEB — capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, bem como 

a prestação de contas de escola Municipais; 
21 - MÓDULO ESCOLAS SUSTENTÁVEIS - capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, 
bem como a prestação de contas de cada escola com adesão ao programa; 
22 - MÓDULO ESCOLA DO CAMPO - capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, bem 
como a prestação de contas de cada escola com adesão ao programa. 
23 – MÓDULO EDUCAÇÃO CONECTADA- capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, 
bem como a prestação de contas de cada escola com adesão ao programa. 
24 – MÓDULO ESCOLA ACESSÍVEL - capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, bem 
como a prestação de contas de cada escola com adesão ao programa. 
IV — Assessoramento ao Sistema Municipal de Ensino, mais especificamente ao órgão normativo - 
conselho Municipal de Educação, na elaboração das normas do ensino público municipal e do 
ensino privado de educação infantil e Reorganização do Conselho Municipal: 

25 - ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - elaboração de 
Projetos de lei na estruturação do Sistema Municipal de Ensino; 
26 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS QUANTO A ELABORAÇÃO DE NORMAS PARA O 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO – o que é um Parecer Consultivos, normativo e deliberativo, quando 
utiliza e como elaborar Parecer, Indicação ou Resolução elaboração de Cronograma de normas 
necessárias a serem exaradas para o Sistema; 
27 - AUTORIZAÇÃO DE ESCOLAS - assessoramento na elaboração de normas para credenciamento e 

autorização de escolas bem como pareceres de autorização das mesmas no Sistema Municipal de 

Ensino; 

28 - CESSAÇÃO E EXTINÇÃO DE ESCOLAS - assessoramento na elaboração de normas para Cessão de 
Escolas no Sistema Municipal de Ensino; 
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29 - DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - assessoramento na elaboração das normas 

quanto as Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Ed. Infantil e Ensino Fundamental e Ed. Especial; 
30 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, REGIMENTO ESCOLAR E PLANO DE ESTUDOS/PLANO DE 
ATIVIDADE - assessoramento na elaboração das normas para elaboração do Projeto Político 
Pedagógico, Regimentos Escolares e Planos de Estudos das Escolas do Sistema Municipal de Ensino; 
31 - ELABORAÇÃO DE NORMAS QUANTO AO ESTUDOS DOMICILIARES, CLASSIFICAÇÃO, 

RECLASSIFICAÇÃO E AVANÇOS - assessoramento na regulamentação do artigo 23 e 24 da LDB e 

normas quanto aos Estudos domiciliares, classificação e reclassificação; 

32 - NORMAS QUANTO A EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL E INDÍGENA - assessoramento na elaboração 
da Normas quanto execução das Leis Federais n. 10.639/03 e 11.645/08 (étnico racial e indígena); 
33 - NORMAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL - assessoramento na elaboração de normas para o 
atendimento complementar e suplementar de AEE, normas para o funcionamento de salas 
multifuncionais, normas quanto a terminalidade específica para alunos especiais. 
O acompanhamento será dado através da revisão de todas as normas exaradas pelo Conselho 

Municipal de Educação, além do atendimento a distância através de e-mail e telefone, durante todo 

o período de vigência do contrato. 
V — Assessoramento na organização da Gestão Democrática do Ensino Público Municipal: 
34 - ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL — assessoramento 
na organização Legal e execução de ações, conforme exigência do art. 92 da Lei Federal n.13.005/2014 
(Plano Nacional de Educação) e Plano Municipal de Educação com a Equipe da Secretaria Municipal 
de Educação; 
35 - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS E SUA REGULAMENTAÇÃO - atribuições dos 

Conselhos Escolares, Indicação dos Diretores, quem participa e quem decida as questões 

administrativas; 

36 - AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS E COMO REGULAMENTAÇÃO - a regulamentação da 

descentralização do Dinheiro Direto na Escola; participação na elaboração do plano orçamentário e a 

descentralização de recursos para escolas, recursos descentralizados para direção das escolas ou para 

Unidades Executoras (CPMs); 

37 - AUTONOMIA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS E SUA REGULAMENTAÇÃO - participação da 

Comunidade Escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, Planos de 

Estudos e calendário escolar; 

38 - CONSELHO ESCOLAR E CPM - Círculo de Pais e Mestres - a diferenciação entre Conselho Escolar 

(órgão público) e o CPM (Entidade Civil) A organização e escolha dos membros, as atribuições 

específicas de cada, as atribuições do Conselho Escolar nas questões pedagógicas, Administrativa e 

Financeira da Escola. 
VI — Orientação na adequação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal: 
39 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO - estudo e explanação para equipe da Secretaria Municipal de Educação da legislação 
nacional que normatiza as Diretrizes para adequação dos os Planos de Carreira dos Profissionais de 
Educação, fazendo um paralelo com o atual Plano de Carreira do município; estudo do atual plano de 
carreira do magistério do município com a Equipe da Secretaria Municipal de Educação com o 
apontamento das alterações necessárias a fim de adequar as novas legislações; apresentação e 
discussão, com a Comissão Municipal do Plano de Carreira, quanto as alterações do Plano de Carreira; 
40 - CARREIRA DO MAGISTÉRIO - assessoramento na organização de Recrutamento, Níveis, Classes e 
Avaliação dos Professores;  
41 - CARGOS E FUNÇÕES — assessoramento na organização dos cargos, funções e atividades (define 
aposentadoria); 

42 - HORA ATIVIDADES — assessoramento na forma de Regulamentação e implantação das Horas 
Atividades (2/3 com educandos); o que pode ser considerado como horas atividade, segundo a lei, nos 
estudos, planejamento e avaliação; 
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43 – GRATIFICAÇÕES - assessoramento na organização das gratificações e os reflexos ao longo prazo 
das 
incorporações de abonos, gratificações, etc; 
44 - PISO SALARIAL E O FUNDEB - assessoramento na implantação da lei do piso e sua relação com o 
FUNDEB. 
VII — Assessoramento no acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de 
Educação: 

45 - AGENDA DE TRABALHO — assessoramento na organização da Agenda de Trabalho e nas 

atribuições da Equipe Técnica, Coordenação Geral e Fórum Municipal de Educação; 

46 - ELABORAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS - assessoramento na elaboração de notas técnicas quanto ao 
trabalho a ser desenvolvido no monitoramento do PME; 
47 - ELABORAÇÃO DE FICHAS DE MONITORAMENTO DO PME - assessoramento na elaboração das 
fichas de monitoramento do PME: metas, estratégias e indicadores; 
48 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - orientação na elaboração do relatório anual do monitoramento 
do PME;   
49 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES E FONTES — assessoramento na elaboração dos indicadores e na 
definição das fontes de pesquisas; 

50 - BNCC e questões pedagógicas quanto aos documentos - Projeto Político Pedagógico, Regimentos 
Escolares e Planos de Estudos das escolas da Rede Municipal de Ensino. 
VIII — Orientações quanto a utilização dos recursos financeiros da educação: 
51 - RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS COM A EDUCAÇÃO E SUAS COMPETÊNCIAS - orientações 
quanto a área de competências e atuação do município conforme a Constituição Federal e a Lei de 
Diretrizes e Base da Educação; 
52 - RECURSOS DA EDUCAÇÃO: FUNDEB; MDE; SALÁRIO EDUCAÇÃO - capacitação quanto a origem 

de cada recurso, regulamentação do FUNDEB; as ponderações por etapa e modalidade de ensino; valor 

aluno anual; previsão de recursos para cada município; as despesas e investimentos possíveis com 

cada recurso da educação, conforme o artigo 70 e 71 da LDB e aplicação dos recursos; 

53 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES E CONVÊNIOS - assessoramento no acesso aos programas 

suplementares para educação e convênios para ampliação de recursos para educação; 

54 - A PARTICIPAÇÃO DO EDUCAÇÃO E O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO 
PPA, LDO E LOA - orientações quanto as exigências legais, conforme a Lei Federal NO 13.005 de 24 de 
junho de 2014 quanto a participação do gestor educacional na elaboração dos documentos 
orçamentários, a exigência legal quanto ao PME ser o documento orientador quanto a elaboração do 
orçamento educacional; 
55 - ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS - 
orientações quanto a responsabilidade do gestor educacional quanto a prestação de contas e a 
organização dos conselhos de acompanhamento e controle social, a prestação de contas de cada 
recurso. 
Valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). 
 
 

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE - JUSTIFICATIVA: 
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações 
devem ocorrer por meio de licitações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 
    (...) 

 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
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mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. ” 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a 
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos 
acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos 
mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta 
mais vantajosa às contratações. 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.  

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da 
legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. Entretanto, há 
aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando desnecessárias e/ou 
inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais. 
 Dentre as ressalvas permitidas pelo texto constitucional, a Lei nº 8.666/93 elencou, como não 
poderia deixar de ser, a inexigibilidade de licitação, isto é, a hipótese em que a realização de licitação 
é impossível, por exemplo, por não ser viável a estipulação de critérios objetivos para julgamento de 
propostas dos eventuais interessados em contratar com a Administração Pública.  
 As causas de inviabilidade de competição podem ser agrupadas em dois grandes grupos, tendo 
por critério a sua natureza. Há uma primeira espécie que envolve inviabilidade de competição derivada 
de circunstâncias atinentes ao sujeito a ser contratado. A segunda espécie abrange os casos de 
inviabilidade de competição relacionada com a natureza do objeto a ser contratado. 
 Na primeira categoria, encontram-se os casos de inviabilidade de competição por ausência de 
pluralidade de sujeitos em condição de contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a natureza 
do objeto, eis que a inviabilidade de competição não decorre diretamente disso. Não é possível a 
competição porque existe um único sujeito para ser contratado. 
 Este processo licitatório se enquadra na primeira categoria, eis que a referida empresa possui 
amplo e notório conhecimento na área de projetos e programas educacionais 
  Assim, a contratação da empresa SIMAE-SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO 
EDUCACIONAL LTDA, encontra amparo legal no inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL:  
Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 13, incisos III e VI, e art. 

25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a Inexigibilidade de licitação: 
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
(...) 
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; 
(...)” 

 Sobre o tema, vale transcrever a lição de Marçal Justen Filho: 
“Tratando-se de instituto complexo como se passa com a 
inexigibilidade, sua extensão dificilmente poderia ser 
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estabelecida de modo meramente teórico. Dá-se um exemplo 
bastante esclarecedor. Se não existissem os três incisos do art. 
25, muitos seriam tentados a restringir a inexigibilidade 
apenas aos casos de ausência de pluralidade de alternativas. A 
existência do dispositivo do inc. III evidencia que o conceito de 
inviabilidade de competição tem de ser interpretado 
amplamente, inclusive para abranger os casos de 
impossibilidade de julgamento objetivo. Em outras palavras, a 
análise dos incisos do art. 25 permite identificar o conceito de 
inviabilidade de competição consagrado no caput do 
dispositivo.” 

 
RAZOES: 
DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 
Lei 8.666/93. 
Art. 26...... 
Paragrafo Único: 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante. 

 A empresa SIMAE-SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA empresa 
possui amplo e notório conhecimento na área de projetos e programas educacionais. 

 
DO PREÇO: 
Lei 8.666/93. 
Art. 26...... 
III - justificativa do preço 

 Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 
mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração realizar a 
contratação/aquisição sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 
JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
A matéria vista no art. 25 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as hipóteses de Inexigibilidade de 

Licitação, onde a Administração pode contratar diretamente sem ter que se submeter ao protocolo das 
modalidades tradicionais e recomendadas, quando é inviável a competição.  

Nesse prisma, justifica-se a presente Inexigibilidade pela necessidade da Administração 
Municipal em fornecer orientações das estratégias de combate à clandestinidade junto ao Município 
de Barra Funda/RS. 

 
 

  BARRA FUNDA/RS, 21 DE JANEIRO DE 2022. 
 

 
 
 
 

MÁRCIA LUDWIG HENIKA, 
Setor de Compras/Licitações 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
EDUCACIONAL, PARA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO 
EDUCACIONAL AO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS, 
ABRANGENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTINUA EM TIDAS AS ÁREAS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ÓRGÃOS NORMATIVOS, 
DELIBERATIVOS E FISCALIZADORES, PRESTANDO APOIO NO MONITORAMENTO DO PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS 2021/2024, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROJETOS E 
PROGRAMAS VINCULADOS AO MEC/FNDE. 
  
CONTRATADA: SIMAE-SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA 
CNPJ Nº: 26.796.200/0001-96 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 1082, Bairro Martini, Não-Me-Toque/RS, CEP: 99470-000. 
VALOR: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).  

 
 

À vista de exposição do responsável pela solicitação, referente a realização da  despesa independente 
de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações: 

( X )  Homologo a contratação. 
(    )  Indefiro a realização da despesa. 
  
 

BARRA FUNDA/RS, 21 DE JANEIRO DE 2022. 
  
 
 
 _____________________________________________ 

MARCOS ANDRE PIAIA 
                                                     PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022 
 

 
  
 

PARECER 
 
 
 
Entendo sob as penas da Lei, que o Processo Administrativo de Contratação em epígrafe, 

atendeu a todas as formalidades legais constantes na legislação em vigor em especial a Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações. 

 
 
 

BARRA FUNDA/RS, 21 DE JANEIRO DE 2022. 
. 

  
 
 
 _____________________________________________ 

                                                          ASSESSORIA JURÍDICA 
 
  



 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA 
 

 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – CEP 99.585-000 – Barra Funda - RS 

 

 

9 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022 

 
  
 

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 
 
 

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, amparado no parecer 
exarado pela assessoria jurídica, resolve: 
 
             1. Autorizar a contratação nos seguintes termos: 
 

a) Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25, inc. II da Lei nº. 8.666/93. 
 

b) Objetivo:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
TÉCNICA EDUCACIONAL, PARA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 
APOIO EDUCACIONAL AO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARRA 
FUNDA/RS, ABRANGENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTINUA EM TIDAS AS ÁREAS 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ÓRGÃOS 
NORMATIVOS, DELIBERATIVOS E FISCALIZADORES, PRESTANDO APOIO NO 
MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO E 
MONITORAMENTO DO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 2021/2024, ASSESSORIA E 
ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROJETOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO 
MEC/FNDE. 

 
              2. Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação nas dotações 
pertinentes. 
 0601 12 361 0067 2016 339039 00000000 0020 

 
 

Por fim, que seja encaminhado ao setor de licitações e contratos para elaboração da minuta 
de contrato. 
 

 
BARRA FUNDA/RS, 21 DE JANEIRO DE 2022. 

 
  
 
 
 _____________________________________________ 

MARCOS ANDRE PIAIA 
                                                         PREFEITO MUNICIPAL 


