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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2022-051201 

OBJETO Contratação de serviços de assessoria e consultoria especializada da execução e 
acompanhamento dos programas educacionais federais do Ministério da Educação - FNDE e suas 
respectivas prestações de contas, para atender à necessidade de melhorias nessa área e a demanda dos 
diversos departamento e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do município de 
Dom Eliseu - P A. 

Base Legal: Art. 25, II c/c Art. 13, III da Lei nº. 8.666/93 , de 21.06.93 . 
Contratado (a): BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 28.803.108/0001-31 

INEXIGIBILDADE Nº 6/2022-051201 

A Comissão de Licitação do Município de DOM ELISEU, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA, consoante 
autorização do Sr. CLENES DOS SANTOS RIBEIRO, na qualidade de ordenador de despesas, vem 
abrir o presente processo administrativo para Contratação de serviços de assessoria e consultoria 
especializada da execução e acompanhamento dos programas educacionais federais do Ministério da 
Educação - FNDE e suas respectivas prestações de contas, para atender à necessidade de melhorias 
nessa área e a demanda dos diversos departamento e unidades escolares da Secretaria Municipal de 
Educação do município de Dom Eliseu - P A. 

Para instrução do Processo Licitatório nº 6/2022-051201, nos termos do parágrafo único, do 
art. 26, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A inexigibilidade de licitação tem como fundamento no inciso II do Art. 25 e parágrafo único 
do A1i. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a contratação da Empresa BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 
RVIÇOS LTDA. pois ela presta serviços de assessoria especializada sobre a gestão, acompanhamento 
dos programas do fnde e sua prestação de contas, referente aos seguintes tópicos: gestão do programas 
nacionais: pnae, pnate, pdde, par, funde; prestação de contas on-line (sigpc) dos programas de 
transferência voluntária e obrigatória do fnde; licitações e contratos no âmbito dos programas 
financiados pelo fnde; compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as escolas 
públicas no âmbito do pnae; prestar assessoria direta e imediata ao secretário municipal de educação 
no que concerne a análise das legislações que regem os programas; promover às necessidades do 
município, orientando o secretario sobre os diferentes programas e serviços disponíveis para 
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apresentação de pleitos, visando o levantamento e estudo no apoio e assistência, articular junto ao 
organismo de esfera governamental e de iniciativa privada, objetivando a captação curso e a atração 
de investimento para o município. 

RAZÕES DA ESCOLHA 

Indica-se a contratação da Empresa BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVICOS LTDA, da cidade de Brasília/DF, em face das informações de que possui uma vasta 
experiência com comprovada especialização acadêmica no ramo da consultoria Pública, abrangendo 
as áreas correlatas. 

Diante da necessidade de atender a Administração Pública municipal de ensino, busca-se a 
contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Técnica sobre a gestão e acompanhamento 
dos programas Federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, geridos por 
essa Entidade, a qual necessita de melhorias no acompanhamento e aplicação recursos federais 
repassados pela Autarquia e assim dispor de condições qualitativas para atender as áreas e os diversos 
Departamentos e Unidades Escolares da Secretaria Municipal de educação com os recursos 
financeiros de fonna sustentável, mais eficiente, podendo, inclusive, melhorar a organização das 
compras através da implantação de um planejamento adequado dos os anuais realizados pela 
Entidade. 

Ao investir em assessoria a Secretaria de Educação busca aperfeiçoamento e contribuição 
junto com os servidores, garantindo assim eficiência e adequado atendimento às necessidades e assim 
está sempre atualizada sobre às legislações/normas vigentes que regulamentam os recursos 
repassados automáticos e voluntários aos munícipios para atende a maioria das ações e programas da 
Educação Básica do País. 

Desta forma, nos tennos do art. 25, inciso II, e/e o art. 13, inciso III e parágrafo único do Art. 
16 da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), coaduna-se com o objetivo da 
contraprestação pretendida pela Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Man. E Des. Da 
Educação Básica, diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares. 

Para justificar o preço proposto, foram levantados os valores de serviços técnicos profissionais 
idênticos ou semelhantes, prestados nos Municípios mais próximos da região, como Bacabal - MA, 
Bom Lugar - MA, Curitiba - PR, Luis Domingues - MA, conforme informações de notas fiscais de 
prestação de serviço emitidas pela empresa, obtendo-se como resultado das pesquisas realizadas uma 
variação média. 

Somando-se a justificativa e escolha do preço proposto pela empresa, uma prévia pesquisa de 
mercado foi realizada com profissionais que atuam na área, o que nos permite inferir que os preços 
se encontram compatível com a realidade mercadológica. 
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COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SINGULAR 

A singularidade dos serviços prestados pela Contratada consiste em face dos serviços de 
processamento de dados da Gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação / Fundo de Man. E 
Des. Da Educação Básica, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista sua notória especialização, 
bem como a singularidade dos serviços a serem prestados. O conceito de singularidade não está 
vinculado à ideia de unicidade. Para fins de subsunção ao ar. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 , 
entendemos não existir um serviço que possa ser prestado apenas e exclusivamente por urna única 
pessoa. A existência de um únjco sujeito em condições de ser contratado conduziria à inviabilidade 
de competição em relação a qualquer serviço e não apenas em relação àqueles considerados técnicos 
profissionais especializados, o que tomaria letra morta o dispositivo legal. 

Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, para Gestão 
Pública e Apoio Administrativo, inegavelmente a Lei de Licitações estabelece a possibilidade de 
inexigibilidade de licitação. Ademais, para a configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação 
para a contratação de ditos serviços singulares, imprescindível é a notória especialização da 
contratada. 

Dom Eliseu - PA, 19 de dezembro de 2022. 
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Portaria: 046/2022 - GP 
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