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ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

 
 

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 
 O Fundo Municipal de Previdência de Muaná, consoante autorização da 
Sra. JOSELBA DE NAZARÉ COSTA PACHECO, Presidente, vem abrir o 
presente processo administrativo para Contratação de empresa para prestação 
de serviços de Avaliação Atuarial referente as obrigações previdenciárias 
relativas aos servidores públicos do município de Muaná, para o Fundo de 
Previdência de Muaná. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
  

O artigo 24, da Lei nº 8666/93, regra o processo da contratação direta: 
 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
 II - 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 realizada de uma só vez; 

 
 
 

A dispensa da licitação para contratações de pequena monta nada mais 
é do que consequência do princípio da economicidade, justificando-se para 
impedir a onerosidade decorrente do tempo despendido e dos recursos 
materiais e pessoais utilizados na realização de um certame licitatório, quando 
desproporcionais tais custos em relação ao valor do contrato a ser firmado 

 
E importante salientar que o fracionamento de despesas pode vir a 

configurar procedimento fraudulento para dispensar a licitação de realização 
obrigatória, cumpre examinar especificamente a caracterização do dano ao 
erário e da violação dos princípios da administração pública, nesse tipo de 
conduta administrativa. 

 
Entendimento do TCU: 

“É vedado o fracionamento de despesa para 
adoção de dispensa de licitação ou modalidade de 
licitação menos rigorosa que a determinada para a 
totalidade do valor do objeto a ser licitado. 
Lembre-se fracionamento refere-se à despesa.” 
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 Diante do exposto, a Comissão Permanente de licitação, ressalva que 
no caso da contratação sem precedência de licitação, isto tendo em conta a 
indivisibilidade do objeto, que deve ser mantido íntegro, de modo a evitar 
fragmentação de despesas que dão margem a dispensas indevidas de 
licitação. 
 
I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO: 
 
I.1. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Avaliação Atuarial referente as obrigações previdenciárias relativas aos 
servidores públicos do município de Muaná, para o Fundo de Previdência de 
Muaná. 
 
II – CONTRATADO: 

EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ: 
28.841.769/0001-51, preenche todos os requisitos de habilitação e possui 
qualificação mínima necessária para fornecimento de material/realização do 
serviço ora mencionado acima, devido ser do ramo pertinente ao objeto 
demandado, apresentou todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, 
e ofertou o menor preço global dentre aqueles que participaram da pesquisa de 
preço.  
 
III - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR:  

O fornecedor/prestador acima, foi escolhido porque é do ramo pertinente 
ao objeto demandado, apresentou toda a documentação referente a habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço global dentre 
aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta 
mais vantajosa à Administração Pública. 

 
IV - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:  

Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem 
maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no 
mercado, notadamente considerando-se os preços práticos no mercado, uma 
vez que os preços ofertados pela contratada estão na média praticada no 
mercado. 

 
Assim, submeto os autos do processo licitatório a análise da Assessoria 

Jurídica do Fundo de Previdência de Muaná, e posterior ratificação pelo 
Ordenador de Despesas, Responsável para os fins do disposto no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
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Muaná(PA), 25 de novembro de 2021. 
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