
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - CamapuãlMS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/1010/1011 

OFÍCIO CMV N°. 039/2022 
Camapuã-MS, 04 de março de 2022. 

Ao limo. Sr. 
Agente de Contratação do Poder Legislativo 
Camapuã-MS 

Prezado Senhor 

Nos termos do Art. 74, lU, c, da Lei Federal na 14.133/21, SOLICITO a 
Vossa Senhoria que inicie os procedimentos necessários para "Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultor ia técnica de contabilidade pública, 
em atendimento às necessidades da Câmara Municipal". 

Por oportuno, verifique junto ao setor de contabilidade a existência de 
dotação orçamentária necessária ao objeto da futura contratação. 

Ao ensejo aproveitamos para reiterar votos de estima e apreço. 

Atenciosamente. 

v~ 
Presidente 
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Fis~ ()~ --- 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

I-OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica 

de contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal. 

II - DA NECESSIDADE DE CONTRA TAÇÃO 

A contratação em epígrafe se mostra necessária para possibilitar o desenvolvimento 

dos trabalhos do Poder Legislativo, visto que não há no quadro funcional da Câmara Municipal a 

previsão de servidor concursado como contador, tão pouco, cargo em comissão desta narureza, 

sendo indispensável a presente contratação. 

Tais serviços permitirão formalização de pagamentos, envio de documentos contábeis 

ao TCE/MS, como SICOM, SICAP e outros. Além de permitir elaboração dos balancetes mensais 

e balanço geral da Câmara Municipal. 

Ainda, os serviços se mostram necessários para realização da execução orçamentária, 

registro do duodécimo e registro de despesa, operações de crédito, obrigações patronais, variações 

patrimoniais e outros. 

II - JUSTIFICA TIV A 

O objeto apresentado se justifica por inexigibilidade de licitação, levando-se em conta 

a especialidade dos serviços e singularidade dos mesmos, bem como, a pessoalidade e confiança 

do profissional a realizar os serviços, em concordância com o Art. 74, IH, c, da Lei Federal n' 

14.133/21. 

O tipo refere-se ao preço global, pela indivisibilidade do objeto. 

III - DESCRITIVO DA SOLUÇÃO 

A futura contratada deverá obedecer fielmente ao contrato a ser firmado, se obrigando 

a realizar o serviço previsto nas condições e características descritas neste Estudo Técnico 
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Preliminar e constantes do Termo de Referência, realizando todos os serviços mencionados de 

forma regular, além da emissão de pareceres técnicos sempre que solicitado ou necessário ao 

esclarecimento de situações que possam surgir. 

A futura contratada deverá prestar os serviços presencialmente, se deslocando até a 

Câmara Municipal semanalmente e também por acesso remoto, sempre que necessário. 

IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

- A contratada deverá realizar os serviços de forma única, constantemente, sendo 

inviável seu parcelamento, uma vez que, a divisibilidade poderia ocasionar contratação de mais de 

um fornecedor, o que causaria elevação dos custos e procedimentos diversos de soluções, o que 

não se encaixa na natureza do objeto a ser licitado e inviabilizaria a modalidade por 

inexigibilidade. 

V - ESTIMA TIV A DA QUANTIDADE/VALOR 

A contratação deverá permanecer por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada desde 

que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 14.133/21; sendo tal lapso temporal propício 

para a realização dos serviços em condições descritas no Termo de Referência e futuro contrato. 

A estimativa de valor deverá se balizar pelo mercado, com devidas comprovações, 

conforme documentos fornecidos, devendo ser considerado o valor aplicado pela empresa a ser 

contratada em outros Municípios que possui contrato de igual teor. 
Da cotação que foi fornecida chegou-se ao valor global de R$ 123.600,00 (cento e 

vinte e três mil e seiscentos reais), sendo este o valor máximo. 

VI - REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PELO FUTURO CONTRATADO 

O participante vencedor deverá realizar os serviços pessoalmente, em virtude da 

confiabilidade que se exige na futura contratação; 

Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos na Lei 

14.133/21 e as supressões no interesse de ambas as partes contratuais, conforme art. 125 da citada 

lei; 
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Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

Não cometer atrasos e nem faltas durante execução contratual; 

Manter regularidade fiscal durante período do contrato; 

Se fazer presente na Câmara Municipal, no mínimo, semanalmente; 

Atender a todos os chamados por meio de acesso remoto; 

Formalizar pareceres técnicos sempre que solicitado; 

Cumprir prazo legal de envio de documentos ao TCE/MS. - 
VII - DA VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRA TAÇÃO 

A futura contratação está de acordo com regras de viabilidade e razoabilidade, uma vez 

que o Legislativo possui recursos financeiros para sua concretização, com dotação orçamentária 

específica: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Seguindo Princípio da Razoabilidade, o Poder Legislativo agiu com cautela, estudou a 

possibilidade da contratação e os resultados a serem alcançados, limitando a discricionariedade de 

sua ação. 

Sob a viabilidade da contratação a mesma se demonstra viável visto tal contratação ser 

necessária aos trabalhos da Casa e estar de acordo com legislação aplicável. 

VIII -DA INEXISTÊNCIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

A presente contratação não possuirá nenhuma incidência sobre o meio ambiente, não 

gerando nenhum tipo de impacto ambiental, por sua própria natu za. 

Presidente 
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Estado de Mato Grosso do Sul Fis:~D.Sn 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/1010/1011 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica 

de contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal, sendo que o 

contratado deverá se fazer presente na Câmara Municipal no mínimo semanalmente e ainda, 

atender todos os chamados por meio de acesso remoto. - Valor Anual Quant Unid Valor Mensal Item Descrição dos Serviços 

SERVIÇOS: 
- Prestação de serviços de consultoria técnica de 
contabilidade pública, abrangendo as seguintes 
áreas: contabilidade financeira, contabilidade 
orçamentária; 
- Orientação e acompanhamento sobre envio das 
prestações de contas ao TCE/MS (SICAP, SICOM, 
SICONFI, RGF, PCASP, MCASP E LRF); 
- Orientação, acompanhamento, elaboração dos 
balancetes e balanço geral da Câmara Municipal; 
- Acesso e acompanhamento do Portal da 
Transparência do TCEIMS; 
- Prestação de serviços técnicos de contabilidade 
pública abrangendo área administrativa patrimonial e 
de planejamento, com controle da execução 
orçamentária; 12 
- O profissional contratado deverá realizar 
atendimento presencial e on-line (e-mail, wats app, 
telefone ... ); 
- A contratada ainda deverá se responsabilizar por 
realizar os seguintes procedimentos: 
a) Análise da legislação municipal pertinente à área 
contábil, abrangendo os setores tributários, pessoal, 
patrimonial, avaliando os aspectos de legalidade, 
controle e transparência; 
b) Análise da aplicação das normas editadas pelo 
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TC/MS), 
como súmulas, instruções normativas, consultas e 
demais deliberações com vista a garantir o seu 
cumprimento; 
- A empresa deverá nomear um responsável técnico 
para ser credenciado aos órgãos fiscalizadores e 
assinatura de peças contábeis; 
PARECER: 
- Assessoria na análise e revisão dos instrumentos de 
planejamento quais sejam: Plano Plurianual - PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

Mês R$ 8.240,00 R$ 98.880,00 
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R$ 24.720,00 

Orçamentária Anual - LOA encaminhados pelo 
Poder Executivo; 
- Orientação e acompanhamento dos procedimentos 
e prazos para encaminhamento de atos de pessoal e 
contratos administrativos celebrados pela Câmara 
Municipal junto ao Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (TCIMS) e demais órgãos 
fiscalizadores; 

2 - Assessorar e acompanhar cumprimento dos índices 12 
oficiais obrigatórios determinados pela Lei 
Complementar n° 101/2000 e Constituição Federal; 
- Consultoria e Assessoria nos processos de 
movimentação de pessoal, nomeação, posses, 
transferências, readaptação e exoneração, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores e com normas legais 
em cumprimento as exigências do TCE/MS; 
- Consultoria e assessoria na elaboração dos recursos 
contábeis de reconsideração, revisão cabíveis, junto 
aos órgãos fiscalizadores (TCEIMS - TCU/CGU); 

R$ 2.060,00 Mês 

Valor Global R$ 123.600,00 

11 - RECEBIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

o recebimento dos serviços será efetuado pelos servidores da Câmara Municipal, 

sendo acompanhados pelo fiscal de contratos que, em caso de descumprimento das cláusulas 

contratuais, comunicará ao Presidente da Câmara para notificar o contratado. 

O recebimento dos serviços não desobriga o contratado a com possíveis contratempos 

que possam surgir, como atrasos ou serviços prestados em desacordo com legislação ou 

atualizações normativas. 

O pagamento deverá ser efetuado em até 05 dias após a apresentação de Nota Fiscal 

atestada, com comprovação de regularidade fiscal. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será 

devolvida ao licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o 

subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da Nota Fiscal sem imperfeições. 

111 - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA E LOCAL DE EXECUÇÃO 

A proposta será avaliada pelo valor global e estar de acordo com preço de mercado, em 

compatibilidade com preços ofertados a outros municípios cuja empresa possui contrato similar, 
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devendo estar digitada em papel timbrado da empresa, em linguagem clara, sem rasura ou 

entrelinhas e conter obrigatoriamente: 
../ Local; 

../ Data; 

../ Nome e assinatura do responsável; 

../ Carimbo do CNP J; 

../ Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

Nos preços deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, contribuições, frete e 

demais encargos incidentes, direta ou indiretamente na realização do objeto. 

A proposta comercial deverá ser apresentada por preço mensal e global. As propostas 

que não apresentarem validade serão consideradas com o prazo de 60 dias. 

O local de execução dos serviços será no prédio da Câmara Municipal, além de acesso 

remoto. 

IV - PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, 

ACEITABILIDADE E SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

O licitante vencedor deverá iniciar a prestação dos serviços a partir da assinatura do 

futuro contrato. 

Deverá realizar os serviços de forma presencial semanalmente e de forma regular e 

sempre que for solicitado. 

Os serviços serão recepcionados por servidores da Câmara e fiscalizados pelo Fiscal de 

Contratos. O recebimento provisório não retira responsabilidade do contrato de reparar e refazer 

qualquer serviço. 

Pelo descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas neste Termo e 

Contrato, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções estabelecidas no artigo 155 e seguintes da 

Lei Federal n.? 14.133/21. 

Pela inexecução total ou parcial do futuro contrato, a Câmara Municipal poderá aplicar 

à Contratada, multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5% (meio por cento) por 

dia corrido, até o limite de 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor do serviço não 

~ 
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prestado, ou ainda em desacordo com as especificações, que não serão recepcionados pela Câmara 

Municipal. 

V - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADO 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a Contratante se 

obriga a: 

- Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Sétima do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

- Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do contrato; 

- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/faturas 

devidamente atestados, nos prazos fixados. 

Para execução dos serviços objeto deste contrato, a Contratada se obriga a: 

- Prestar os serviços conforme especificado no presente Termo de Referência e 

Proposta de Preço apresentada; 

- Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos na Lei 

14.133/21 e as supressões no interesse de ambas as partes contratuais, conforme art. 125 da citada 

lei; 

- Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
- Fazer-se presente na Câmara Municipal ao menos semanalmente e atender todos os 

chamados via remota. 

Presidente 



COTAÇÃO DE PREÇO 

Para: Câmara Municipal de Camapuã 
Proponente: PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS ElRELl 
Endereço: AV. AFONSO PENA, 2440, SALA 62 DT 09, CENTRO 
CNPJ N.o: l3.647.880/0001-34 
Cidade: CAMPO GRANDE - MS I Telefone: 6799983-1297 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade 
pública, abrangendo as seguintes áreas: 

item Descrição dos Serviços 

SERVIÇOS: 
- Prestação de serviços de consultoria técnica de 
contabilidade pública, abrangendo as seguintes 
áreas: contabilidade financeira, contabilidade 
orçamentária; 
- Orientação e acompanhamento sobre envio das 
prestações de contas ao TCE/MS (SICAP, SICOM, 
SICONFI, RGF, PCASP, MCASP E LRF); 
- Orientação, acompanhamento, elaboração dos 
balancetes e balanço geral da Câmara Municipal; 
- Acesso e acompanhamento do Portal da 
Transparência do TCE/MS; 
- Prestação de serviços técnicos de contabilidade 
pública abrangendo área administrativa patrimonial e 
de planejamento, com controle da execução 
orçamentária; 12 
- O profissional contratado deverá realizar 
atendimento presencial e on-line (e-mail, wats app, 
telefone ... ); 
- A contratada ainda deverá se responsabilizar por 
realizar os seguintes procedimentos: 
a) Análise da legislação municipal pertinente à área 
contábil, abrangendo os setores tributários, pessoal, 
patrimonial, avaliando os aspectos de legalidade, 
controle e transparência; 
b) Análise da aplicação das normas editadas pelo 
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TC/MS), 
como súmulas, instruções normativas, consultas e 
demais deliberações com vista a garantir o seu 
cumprimento; 
- A empresa deverá nomear um responsável técnico 
para ser credenciado aos órgãos fiscalizadores e 
assinatura de peças contábeis; 
PARECER: 
- Assessoria na análise e revisão dos instrumentos de 
planejamento quais sejam: Plano Plurianual - PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 
Orçamentária Anual - LOA encaminhados pelo 
Poder Executivo; 
- Orientação e acompanhamento dos procedimentos 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 

Quant Unid Valor Mensal Valor Anual 

R$ 98.880,00 R$ 8.240,00 Mês 



e prazos para encaminhamento de atos de pessoal e 
contratos administrativos celebrados pela Câmara 
Municipal junto ao Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul (TC/MS) e demais órgãos 
fiscalizadores; 

2 - Assessorar e acompanhar cumprimento dos índices 12 
oficiais obrigatórios determinados pela Lei 
Complementar n" 101/2000 e Constituição Federal; 
- Consultoria e Assessoria nos processos de 
movimentação de pessoal, nomeação, posses, 
transferências, readaptação e exoneração, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores e com normas legais 
em cumprimento as exigências do TCE/MS; 
- Consultoria e assessoria na elaboração dos recursos 
contábeis de reconsideração, revisão cabíveis, junto 
aos órgãos fiscalizadores (TCE/MS - TCU/CGU); 

Valor Global 

Mês R$ 24.720,00 R$ 2.060,00 

R$ 123.600,00 

TOTAL GERAL POR EXTENSO: R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais) 

Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, compreendendo os impostos, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fretes e taxas, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a 
legislação nele indicada, propomos os valores acima com CARIMBO CNPJ 
validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

Prazo de execução: 12 (doze) meses. f'13.647.880/ooo1-341 
PRIMAZIA CONSULTORlA & PROJETOS 

Campo Grande - MS, 21 de Fevereiro de 2022 CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI 
S:<~l,IAlO 

Rua Nagib Ourives, 46 
Carandá Bosque • CEP: 79032 • 424 

Primazia Cons. & Projet<1 Contjbeis e Financeiros Eireli L Campo Grande • MS _j 
Elisângela da Silva Barbosa 

J 
Diretora - CPF: 937.370.681-00 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 2 



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE 

LIMITADA - EIRELI 

PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E 
FINANCEIROS EIRELI 

CNPJ: 13.647.880/0001-34 
NIRE:54600 13416-9 

Pelo presente instrumento, ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA, 

nacionalidade brasileira, contadora, solteira, portadora da cédula de 

Identidade RG n° 001.142.569 SSP/MSe do CPF n°. 937.370.681-00, 

nascida no dia 16 de Janeiro de 1982, natural de Camapuã - MS, filha de 

Otávio de Oliveira Barbosa e Maria Lenier da Silva, residente e domiciliada 

à Rua Brisas de Zaragoza, n° 100, Bloco 800, Apto 861, Mata do Segredo, 

na cidade de Campo Grande-MS, (CEP 79.014-604), na qualidade de 

empresária da empresa PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS 

CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI com sede sito a Rua Nagib Ourives, 

n° 46, Carandá Bosque, na cidade de Campo Grande, estado de Mato 

Grosso do Sul, (CEP 79.032-424) cujo ato constitutivo se encontra 

registrado na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, sob o NIRE 

5460013416-9 em 17/09/2018, devidamente inscrita no CNPJ 

n°.13.647.880/0001-34, resolve promover a seguinte alteração mediante 

as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado neste instrumento o endereço da empresa que passa 

a ser à Avenida Afonso Pena, n° 2440, Sala 62 DT 09, Centro, na cidade de 

Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, (CEP 79.002-934). 

CLÁUSULA SEGUNDA 

~ Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
~ Certifico registro sob o nO 54703118 em 07/12/2020 da Empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, 
:;;;;;;;: Nire 54600134169 e protocolo 200960873 - 05/12/2020. Autenticação: 9CB9F76ADAB6C4E09FFB9AE152C81772AOE3E2. Nivaldo Domingos da 

Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 20/096.087-3 e o código de 
segurança WnF9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha - secremiO-Ge1.1. 
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o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a 

seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E 
FINANCEIROS EIRELI 

CNPJ: 13.647.880/0001-34 
NIRE: 5460013416-9 

Pelo presente instrumento, ELISÂNGELA DA SILVA 

BARBOSA, nacionalidade brasileira, contadora, solteira, portadora da 

cédula de Identidade RG n° 001.142.569 SSP/MSe do CPF n", 
937.370.681-00, nascida no dia 16 de Janeiro de 1982, natural de 

Camapuã - MS, filha de Otávio de Oliveira Barbosa e Maria Lenier da Silva, 

residente e domiciliada à Rua Brisas de Zaragoza, n" 100, Bloco 800, Apto 

861, Mata do Segredo, na cidade de Campo Grande - MS, (CEP 79.014- 

604), na qualidade de empresária da empresa PRIMAZIA CONSULTORIA 

& PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI com sede sito a 

Avenida Afonso Pena, n" 2440, Sala 62 DT 09, Centro, na cidade de 

Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, (CEP 79.002-934) cujo ato 

constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial de Mato Grosso do 

Sul, sob o NIRE 5460013416-9 em 17/09/2018, devidamente inscrita no 

CNPJ n°. 13.647.880/0001-34, podendo a qualquer tempo, a critério de 

sua titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer 

parte do território nacional. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A empresa gira sob nome PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS 

CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI com sede sito à Avenida Afonso 

Pena, n° 2440, Sala 62 DT 09, Centro, na cidade de Campo Grande, estado 

1i"J!!. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 1J!!! Certifico registro sob o nO 54703118 em 07/12/2020 da Empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, 
- Nire 54600134169 e protocolo 200960873 - 05/12/2020. Autenticação: 9CB9F76ADAB6C4E09FFB9AE152C81772AOE3E2. Nivaldo Domingos da 
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de Mato Grosso do Sul, (CEP 79.002-934) podendo a qualquer tempo, a 

critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em 

qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A empresa tem por objeto social prestação de serviço em atividades 

de contabilidade e serviços administrativos para o setor público e privado, 

perícia contábil e administrativa; elaboração de processos seletivos e 

concursos para contratação de pessoal, elaboração de projetos contábeis e 

administrativos; planejamento de trabalho nas áreas contábeis e 

administrativas; elaboração e apresentação de palestras; elaboração e 

condução de cursos; desenvolvimento de material didático para cursos 

presenciais e de educação á distancia; elaboração de mapeamento de 

processos internos, representação e locação de software; prestação de 

serviço de gerenciamento eletrônico de documentos, constituído: 

tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem da internet; elaboração de projetos e estudo tributário a 

empresas privadas; atividade de intermediação e agenciamento de serviços 

e negócios em geral, exceto imobiliário; atividades de cobrança 

extrajudiciais e informações cadastrais. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A sede da empresa é na Avenida Afonso Pena, n? 2440, Sala 62 DT 

09, Centro, na cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, 

(CEP 79.002-934). 

CLÁUSULA QUARTA 

A empresa iniciou suas atividades na data 16/05/2011e seu prazo 

de duração é indeterminado. (art. 997, I1I, da Lei 10.406/2002). 

~. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul :!..! Certifico registro sob o nO 54703118 em 07/12/2020 da Empresa PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, 
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fis: 
CLÁUSULA QUINTA 

O capital é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos 

reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. 

Titular Percentual % Valor (R$) 

Elisãngela da Silva Barbosa 100% 95.400,00 

Total 100% 95.400,00 

CLÁUSULA SEXTA 

A administração da empresa é de sua titular ELISÂNGELA DA 

SILVA BARBOSA, já qualificada acima, com poderes e atribuições de 

representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, proceder 

se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da 

Demonstração de Resultado do Exercício. 

CLÁUSULA OITAVA 

O(s) signatários(s) do presente ato declara(m)que o movimento da 

receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do 

art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, e que não 

se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 

§4° do art. 3° da mencionada lei. 

CLÁUSULA NONA 

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

A Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

normas de defesa da concorrência, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA 

A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura 

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 

limitada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Fica eleito desde já o foro e comarca de Campo Grande - MS, para 

julgar qualquer ação fundada neste instrumento, rejeitando-se a qualquer 

outro, por mais especial que seja. 

E assim, por estarem em perfeito acordo quanto a tudo o que foi 

lavrado neste instrumento, obrigam-se por si e sucessores a respeitá-Io 

fielmente, extraindo-se cópias para registro e arquivamento na JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - JUCEMS. 

Campo Grande -MS, 04 de Dezembro de 2020. 

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA 

Títular / Administradora 

~. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 1.1 Certifico registro sob o nO 54703118 em 07/12/2020 da Empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, 
_ Nire 54600134169 e protocolo 200960873 - 05/12/2020. Autenticação: 9CB9F76ADAB6C4E09FFB9AE152C81772AOE3E2. Nivaldo Domingos da 

Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 20/096.087-3 e o código de 
segurança WnF9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha - SecreMJ:io-c::;r1. 

~- - _- pág.7/11 
"'VAl.:.?c~~l':t'f~I!JII .• ~ocHA 



Ministério da Economia N° DO 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO 

2305 

Nome: 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIREU 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

N° FCN/REMP 

1111111111111111111111111111111111111 
requer a V.S· o deferimento do seguinte ato: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇAo DO ATO I EVENTO MSP2000092028 

o 

CAMPO GRANDE 
Local 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 
Nome: _ 

Assinatura: _ 

Telefone de Contato: _ 5 Dezembro 2020 
Data 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

DSIM DSIM Processo em Ordem 
A decisão 

Responsável 

_I_l_ 
Data 

DNAO _I_l __ 
Data 

DNAo _I_l __ 
Data Responsável Responsável 

2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5a Exigência 
DECISAO SINGULAR 

O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Rrocesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

L .. ~rocesso indeferido. Publique-se. 
o o o 

_I_l_ 
Data Responsável 

UC\J''''r\U COLEGIADA 

O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

D Processo indeferido. Publique-se. 

3a Exigência 48 Exigência 58 Exigência 28 Exigência 

o D D 

_I_l_ 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

D 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

20/096.087-3 MSP2000092028 05/12/2020 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

937.370.681-00 ELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

20/096.087 -3 MSP2000092028 05/12/2020 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

937.370.681-00 ELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 

Página 1 de 1 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL 
REGISTRO DIGITAL Fts: __ ~~} .. ~,. 

Eu, ELlSANGELA DA SILVA BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADORA, 

DATA DE NASCIMENTO 16/01/1982, RG N° 001142569 SSP-MS, CPF 937.370.681- 
00, RUA BRISAS DE ZARAGOZA, N° 100, APTO 861, BAIRRO MATA DO SEGREDO, CEP 

79014-604, CAMPO GRANDE - MS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os 

documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na 

Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E 

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

Campo Grande, 05 de Dezembro de 2020. 

ELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 
Assinado digitalmente por certificação A3 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

Fis~ cX) 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS 
CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, de NIRE 5460013416-9 e protocolado sob o número 20/096.087-3 
em 05/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54703118, em 07/12/2020. O ato 
foi deferido eletrônica mente pelo examinador Marcello Brandão de Souza Chamorro. 
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser 
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (https:/1 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portallpages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

Assinante( 5) 
CPF [Nome 
937.370.681-00 IELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 

Documento Principal 
Assínante(s) 

CPF [Nome 
937.370.681-00 IELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 

Declaração Documento Principal 
Assinante( s) 

CPF [Nome 
937.370.681-00 IELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 

Declaração Documento(s) Anexo(s) 
Assinante(s) 

CPF INome 
937.370.681-00 IELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 

Campo Grande. Segunda-feira, 07 de Dezembro de 2020 

Documento assinado eletrônicamente por Marcello Brandão de Souza Chamorro, 
Servidor(a) Público(a), em 07/12/2020, às 14:08 conforme horário oficial de Brasília. 

li . , 
- . . . 
...•. 13 . . 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems 
informando o número do protocolo 20/096.087-3 . 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DOSUL 

Registro Digital 

o ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA 

Campo Grande. Segunda-feira, 07 de Dezembro de 2020 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI 
CNPJ: 13.647.880/0001-34 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:06:03 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/05/2022. 
Código de controle da certidão: 0352.0721.9812.C026 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:062677/2022 

CNPJ: 13.647.880/0001-34 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré 
ditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não 
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos 
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, 
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade 
da pesso física ou jurídica acima indicada. 

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários 
anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão. 

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob 
a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que 
torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da procuradoria-Geral do Estado. 

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro 
de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 
18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 
2020. 

Certidão emitida às 07:21:30 horas do dia 23/02/2022 (hora e data - MS). 

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Se 
cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral 
do Estado (www.pge.ms.gov.br). 

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br 
www.sefaz.ms.gov.br 



Prefeitura Municipal de Campo Grande 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 

Divisão de Cadastro Econômico 
SEFIN 1+ + . 

~ 
Secretaria Municipal 
de Finanças e 
Planejamento 

CERTIDÃO NEGA TIV A DE DÉBITOS MOBILIÁRIO 
N° DE CONTROLE: 30935/22-49 

Dados da Empresa 

Inscrição Municipal: 0019520000-9 
Situação: Ativa 
Contribuinte: 13.647.880/0001-34 PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS ElRELI 
Nome Fantasia: PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS 

Endereço: 
AVENIDA AFONSO PENA, 2440 SALA 62; DT 09 
Bairro: BAIRRO CENTRO Cidade: CAMPO GRANDE - MS 
CEP: 79.002-934 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À 
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA. 

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas 
até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN. 

Validade: 25/03/2022 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 

Campo Grande(MS), 23 de fevereiro de 2022. 

CÓDIGO AUTENTICIDADE: 66C7E995AID5BOD021BFE61FA6FE680F 
1/1 EMITIDO EM: 23/02/2022 
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Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 13.647.880/0001-34 
Razão Social:PRIMAZIA CONSULTaRIA E PROJETOS CONT E FINANCEIROS LTDA 
Endereço: R NAGIB OURIVES 46 / CARANDA BOSQUE / CAMPO GRANDE / MS / 

79032-424 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/02/2022 a 20/03/2022 

Certificação Número: 2022021901150836747600 

Informação obtida em 23/02/2022 07:34:47 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.647.880/0001-34 
Certidão nO: 271159/2022 
Expedição: 05/01/2022, às 16:12:00 
Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS 
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
13.647.880/0001-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ Fs~~~~~. 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/101011011 

Justificativa de Preço e Razão da escolha do Contratado 

Trata-se a presente justificativa para contratação da empresa Primazia Consultoria & 
Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de 
contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS, por 
meio de Inexigibilidade de Licitação, tendo em vista a notória especialização, bem como, 
singularidade dos serviços a serem prestados. 

Ressalta-se que não há no quadro funcional da Câmara Municipal a previsão de servidor 
concursado como contador, tão pouco, contratação em comissão deste cargo, sendo indispensável a 
presente contratação para desenvolvimentos dos trabalhos do Legislativo. 

,...-., Tal modalidade considerou a essencialidade dos serviços de contabilidade, com assessoria 
técnica em diversos setores da gestão pública da Câmara: execução orçamentária, registro do 
duodécimo e despesa, operações de crédito, obrigações patronais, variações patrimoniais e outros, 
além de pareceres técnicos sobre índice da folha, gasto com pessoal e posicionamento do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Assim, tal contratação extrapola os limites dos serviços corriqueiros e atinge a 
especialidade técnica para emissão de pareceres e consultoria. 

Dentro da confiabilidade, que comporta elemento subjetivo, cabe ao gestor adentrar a 
discricionariedade que lhe compete para formalizar a presente contratação com empresa que possui 
maior confiança, sendo a melhor prestadora do serviço. A escolha deste fornecedor se justifica pelo 
fato de que já possui experiência anterior que corrobora sua qualificação, já tendo prestado tais 
serviços à Câmara Municipal de CamapuãlMS de forma satisfatória e competente. 

Ainda, a empresa em questão apresentou documentos que comprovam sua atuação em 
demais municípios de forma satisfatória, com altos padrões de qualidade, adequação e eficiência, 
com resultados anteriores e estudos realizados. 

Por fim, há comprovação de preenchimento dos requisitos de habilitação, pelas certidões e 
documentos acostados aos autos. 

Assim, encaminhamos o presente procedimento ao Agente de Contratação da Câmara 
Municipal, com devida autorização de contratação. 

Rol de documentos: 

• Contrato firmado anteriormente com a Câmara Municipal de CamapuãlMS; 

• Contrato com demais municipalidades. 

CamapuãlMS, 04 de março d~ 

LELLIS FERREIRA DA SILVA 
PRESIDENTE 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande nO. 353 - centro' Camapuã f MS - Fone: (67) 3286-1560 f 1536 f 1010 11011 

CAMAPUÃ/MS, 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 

TERMO ADITIVO 004/2021, AO 
CONTRATO 002/2017, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAPUÃ/MS E A 
EMPRESA PRIMAZIA 
CONSULTORIA E PROJETOS 
CONT ÁBEIS E FINANCEIROS 
LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ-MS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n? 03.969.995/0001-91, com sede na Rua 
Campo Grande n°. 353, centro, em CAMAPUÃIMS, neste ato representado pelo Presidente 
LELLIS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, contador, portador do RG n? 1227467 SSP/MS e do 
CPF n°. 981.318.261-04, residente e domiciliado à Rua Corredor Público, 145, Coophavalle, 
Município de Camapuã - MS; e 
Contratada: PRIMAZIA CONSULTORIA E PROJETOS CONT ÁBEIS E FINANCEIROS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 13.647.880/0001-34 com sede na Rua Nagib Ourives, 
n046, Bairro Carandá Bosque, na cidade de Campo GrandelMS, neste ato representada 
pela Senhor(a) Elisangela da Silva Barbosa, portadora da Cédula de Identidade RG n° 
001142569 SSP/MS, inscrita no CPF sob n° 937.370.681-00, residente e dorniciliada na Rua Iria 
Loureiro Viana, n° 213, Vila Oriente, na cidade de Campo Grande/MS. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo se faz com autorização contida no Processo Administrativo n", 
002/2017, Tomada de Preços 001/2017, Contrato 002/2017, bem como nas disposições contidas 
na Lei 8.666/93, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços em todos os 
trâmites administrativos de natureza contábil, elencados nos itens 1.1 a 1.12 do contrato original. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E VALOR 
Altera-se a cláusula quarta do referido contrato, prorrogando-o por igual período, ou seja, de 08 de 
março de 2021 a 08 de março de 2022. Fica inalterada a cláusula terceira, permanecendo o valor 
contratual global de R$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais), sendo R$ 9.400,00 (nove 
mil e quatrocentos reais) mensais. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados na 
Secretaria de Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, em até 05 (cinco) dias, após 
realizadas as verificações pela Diretoria da Câmara e mediante a apresentação de faturas ou notas 
fiscais devidamente atestadas e visadas, por funcionários deste Município. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do objeto do 
presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 33.90.35.00.00 - 
Serviços de Consultoria. . . _,-. , " -·;:-=::'::;;,~S·_, 

~c#' r ~..r-~'- . 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 

Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande nO. 353 - centro - carnapuã / MS - Fone: (67) 3286-1560 /1536 /1010 /1 011 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais. Por estarem de acordo, as partes 
firmam abaixo. 

Elisangela df{~~~~arbosa 
Representanfe da Empresa 

Testemunhas: 

Silvio J sê Conegundes 
Diretor Administrativo 

Moisés Mancebo Manhães Junior 
Fiscal de Contratos 
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" - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO 
-!J() Fig ~~_~".~_,_. Estado de Mato Grosso do Sul 

CNPJ 07.195.961/0001-48 
Rua Cláudio José de Lima n°. 813 - Jd Aeroporto - Flgueirão / MS - Fone/Fax: (67) 3274-1410 

Contrato n" 002/2019 

FigueirãolMS, 25 de fevereiro de 2019. 

Contrato que entre si Celebram a Câmara 
Municipal de FigueirãolMS e a Empresa Primazia 
Consultoria e Projetos Contábeis e Financeiros 
Eireli. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, sediada na Rua Cláudio José de 
Lima, n? 813, inscrita no CNPJIMF sob o n" 07.195.961/0001-48, representada neste ato 
por seu Presidente, Sr. ANTÔNIO AZEVEDO NABHAN, brasileiro, casado, portador do 
CPF n°. 421.381.241-34, residente e domiciliado neste Município de FigueirãolMS, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PRIMAZIA 
CONSULTORIA E PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI, sediada 
na Rua Nagib Ourives, 46, Carandá Bosque, Campo Grande, inscrita no CNPJIMF sob o n" 
13.647.880/0001-34, neste ato representada pela senhora ELISANGELA DA SILVA 
BARBOSA, portador(a) do RG n? 1142569 SSP/MS e do CPF n" 937.370.681-00, com 
poderes para representar a empresa nos termos do Contrato Social, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato 
sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, em 
conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade Convite n" 003/2019, 
originada pelo Processo Administrativo n° 003/2019, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Objeto 
Constitui objeto deste, Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnico-profissionais de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, contábil, 
fmanceira, administrativa, patrimonial e planejamento, com acompanhamento e controle da 
execução orçamentária. 

Cláusula Segunda - Das Obrigações Da Contratante 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 

se obriga a: 
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA SÉTIMA do 

presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as 
formalidades previstas; 

b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos 
observados na execução do contrato; 

c) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas 
Fiscais/faturas devidamente atestados, nos prazos fixados, desde que r;-J 
haja comprovação de regularidade fiscal. \...t> 

Cláusula Terceira - Das Obrigações Da Contratada 
Para execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRAT~":I 1 
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" "" CAMl\RA M:lJNI~IPAL DE FIGUElRAOFis~ -3 \ _ 
Estado de Mato Grosso do Sul •.. ~~.----. 
CNPJ 07.195.961/0001-48 

Rua Cláudio José de Lima nO. 813 -Jd Aeroporto - Figuelrão / MS - Fone/Fax: (67) 3274-1410 

a) Realizar fielmente o objeto contratado conforme especificado no 
Convite n° 003/2019. 

b) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites 
estabelecidos no § 1 ° do art. 65 da Lei n" 8.666/93 e as supressões no 
interesse de ambas as parte contratuais, conforme art. 65, lI, § 2°; 

c) Se responsabilizar em comparecer à Câmara Municipal periodicamente, 
para prestação dos serviços e ainda atendimento de forma on-line. 

Cláusula Quarta - Do Valor 
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais). 

Cláusula Quinta - Das Penalidades - Multas 
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Câmara Municipal poderá aplicar 

a CONTRATADA, multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5% (meio por 
cento) por dia corrido, até o limite de 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor do 
materiallbem não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as 
especificações, que não serão recepcionados pela Câmara MunicipaL 

Cláusula Sexta - Do Equilíbrio Econômico-Financeiro 
Os preços contratados serão reajustados de acordo com as alterações nos valores 

devidamente comprovadas por documentos fiscais e que deverão ser anexadas à solicitação 
do reajuste, mediante apostilamento no processo, nos termos dispostos no §8° do art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

Cláusula Sétima - Do Pagamento 
O pagamento será efetuado de forma parcelada e em até 15 dias após a entrega da 

Nota Fiscal devidamente atestada e juntada comprovação de regularidade fiscal. 

Parágrafo Único. A CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três) dias para efetuar o 
atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 
preenchimento; após a apresentação dos mesmos. 

Cláusula Oitava - Da Despesa 
A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta do 

Orçamento do Município, aprovado para o exercício fmanceiro de 2019, com as seguintes 
classificações funcionais programáticas: 

33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

- 
Cláusula Nona - Da Rescisão 

Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 
unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas nos ineisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 
8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação Pertinente~ ~ ~ 
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" '" CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO 
fis: .~ 
~~r •. ....,.,..,~, Estado de Mato Grosso do Sul 

CNPJ 07.195.961/0001-48 
Rua Cláudio José de Lima nO. 813 - Jd Aeroporto - Figueirão I MS - Fone/Fax: (67) 3274-1410 

Cláusula Décima - Do Prazo De Vigência 
O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar 

pelo período de até 12 (doze) meses, em condições estipuladas no Ato Convocatório do 
Convite na 003/2019. 

Cláusula Décima Primeira - Da Fiscalização 
A fiscalização dos serviços será exercida pela CONTRATANTE, através da 

Secretaria da Câmara, por servidor designado por meio de Decreto, o que não exclui e 
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução dos serviços de 
acordo com as especificações e Proposta de Preços. 

Cláusula Décima Segunda - Do Foro 
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Camapuã - MS, por 

vinculação, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente contrato, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente CONTRATO em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

CONTRATANTE 

PRIMAZIA CONS~ E PROJETOS 
CONTÁBEIS E FINANCEIROS ElRELI. 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Valdirene Alves Barbosa 
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SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESG~'~~]L:~_~ 
AUTARQUIA MUNICIPAL LEI N° 508/67 

ir FONE: 67 3439-1483 - 3439-1355 

Rua Peri de Almeida Meio, 571 - Centro - CEP: 79.260-000 - Bela VistalMS 
CNPJ: 03.167.814/0001-03 Site: www.saaebvms.com.briA J.. 

t=:i~~ ~ 

TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 
Processo Administrativo n° 003/2019 
Convite n° 001/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BELA VISTA - SAAE E A 
EMPRESA PRIMAZIA CONSULTORIA & 
PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS 
EIRELI, PARA ESTABELECER 
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. 

I - CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA 
VIST A - SAAE, pessoa jurídica de direito público (Autarquia municipal), com sede à Rua 
Peri de Almeida Meio, 571 - Centro - CEP: 79.260-000, na cidade de Bela Vista, Estado de 
Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob n? 03.167.814/0001-03, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA & 
PROJETOS CONTABEIS E FINANCEIROS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à' Rua Nagib Ourives, 46 - Carandá Bosque - CEP: 79032-424, na cidade de 
Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob n? 
13.647.880/0001-34, doravante denominada CONTRATADA. 

11 - REPRESENTANTES: Pela CONTRATANTE o Senhor Diretor Administrativo 
JERONIMO FERRElRA, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da 
Cédula de Identificação RG n? 497.218 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n" 
437.648.941-72, residente e domiciliado a Rua Peri de Almeida Melo, sino, Centro, na cidade 
de Bela Vista/MS, e a CONTRATADA pela Sr'. ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA, 
brasileira, solteira, contadora, portador da Cédula de Identificação RG n" 001142569 
SEJUSP/MS, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 937.370.681-00, residente e 
domiciliado à Rua Iria Loureiro Viana, 213 - Vila Oriente - CEP: 79002-824, na cidade de 
Campo Grande/MS. 

'I 

111 - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: o presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Sr. Diretor Administrativo, exarada em despacho constante no 
Processo Administrativo nO 003/2019, gerado pela Carta Convite n° 001/2019 que faz parte 
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condiçõe~ ri 
nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais normas ~ 
complementares e disposições deste instrumento. ! I. ~ 

r~,' 
t 
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SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOio'~~""- 

AUTARQUIA MUNICIPAL LEI N° 508/67 

ir FONE: (67) 3439~1483 ~ 3439-1355 

Rua Peri de AImeida MeIo, 571 - Centro - CEP: 79.260-000 - Bela Vista! '8- < ) ~ 

CNPJ: 03.167.814/0001-03 Site: wwwosaaebvms.com.blSJ~~_ ... ,..,.,_ .• 

CLÁlJSlJLA PRIMEIRA - OB.JETO 

Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na área pública para atender 
as necessidades da unidade administrativa do SAAE de Bela Vista/MS, envolvendo 
orientação na escrituração contábeis, balancete, balanço anual, envio sicol11, re]atót"Íos 
de gestão e demais atividades atinentes a área contábil, por um período de 12 (doze) 
meses, de acordo com os serviços especificados no ANEXO I deste Edital. 

CLÁUSULA SEGUNI>A - DA EXECU ÃO 

o objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global. 

CLAlJSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÜES DE PAGAMENTO 

Dá-se a este contrato o valor global de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)" 
para a prestação dos serviços objeto previsto na cláusula primeira. 

§ 1° - Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, a prazo, com 
pagamentos mensais, de acordo com os serviços efetivamente executados, e mediante a 
apresentação das requisições, de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas, por 
funcionários desta Autarquia. 

§ 2° - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da 
Lei Federal n.? 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do custo da 
produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda 
na variação mensal do IGPM-FGV. E 0;; 
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§ 4° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os o~ 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da °2 °E 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. ti i 
§ 5° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua ~ ~ 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, c, 

então, prosseguimento à contagem. ~ 1 
~y\ ~ 

§ 3° - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IGPM-FGV, a título de compensação financeira, que será o 
produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número 
de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 



, t;~.Ç3.~;i~~'~·· :t.l: 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

AUT ARQUIA MUNICIPAL LEI N° 508/67 

.B 
':;: 
c o 
U 

I 
c-, ....• 
o c:! 
M o 

§ 3° - O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à ~ 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis decorrentes ~ 
de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e .~ 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. ~ :~ 

~ 
§ 4° - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada ~ 
com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer ~ 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos P- 

ou subordinados. 
§ 5° - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.? 8.666/93 em sua atual redação, 

li' FONE: (67) 3439-1483 - 3439-1355 

Rua Peri de Almeida Meio, 571 - Centro - CEP: 79.260-000 - Bela Vista/r;dS 5 
CNPJ: 03.167.814/0001-03 Site: www.saaebvms.contl18:~~.,.~~~ 

CLÁUSULA QUARTA - O I)({AZO 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 ( doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá 
ser prorrogado nas seguintes hipóteses: 

I - Nos casos previstos na legislação pertinente, conforme Art. 57 da Lei 8,666/93; 
II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado. 

CLAlJSlJLA QlJlNT A - nA UES)JESA 

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Bela Vista - MS: 

Programa de Trabalho 17.512.0111-2064 
--::;--' 

3.3.90.35.00 Elemento de Despesa 
Serviços de Consultoria 

CLÁlISULA SEXTA - I>IREITOS E RESPONSABILIDAI>ES 

Cabe ao Contratante, a seu critério e através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela 
Vista - MS, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
cumprimento do presente contrato, e, a contratada declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo contratante. 

§ 10 - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade 
e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros. 

§ 2° - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa. 

o o 
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garantia previa e ampla defesa em processo administrativo. 
§ 6° - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% (dois 
por cento) do valor do contrato, em cada caso. 

§ 7° - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

CLAUSULA S i, TIMA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos ;- 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n? 8.666/93; (" 

~/ 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para esta Casa de Leis; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 10 - A Contratada reconhece os direitos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela 
Vista - MS, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8,666/93. 

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA 

Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao Convite n" 00112019, 
nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSlJLA NONA 

Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, serão aplicáveis a 
Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n.? 8.666/93, em 
sua atual redação. 

CLÁUSULA D 1 CIMA 

Compete à contratada manter, durante toda a execução do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA Dí~CIMA PRIMEIRA 
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o Departamento de Contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela Vista - 
MS, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores pagos, nos termos do § 3° do Art. 55 da 
Lei n.? 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DECIMA SEGlJNDA -I>A I)UBLICAÇÃO 1)0 CONTRATO 

Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do 
presente contrato. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - nos TRIBUTOS E I>ESPESAS I 
! 

Constituíra encargos exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e (//t 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. ~,L,· 

0\ 

CLÁlJSlJLA DÉCIMA QUARTA - FORO 

o foro do presente contrato será o da Comarca da cidade de Bela Vista - MS, excluído 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas 
decorrentes da execução deste Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 2 
(duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testei /nhas que a tudo assistiram. 

Bela Vista - MS, 18 de fevereiro de 2018. 

ELISANGELADASl VA ARBOSA 
P imazia Cons ilt sria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli. 

( Contratada) 
Testemunhas: 

J 
CPF: Oj5 . "6,3'3. '111. í'j, 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

Da singularidade do objeto 

A singularidade dos serviços a serem prestados pela contratada se materializa pela 
formação acadêmica em ciências contábeis, com devida inscrição na categoria e especialidade em 
gestão pública (documentos juntados aos autos, autuados na sequência) e larga experiência na 
atuação pública, portando diversos contratos com demais municípios. 

Resta clara a capacidade técnica de natureza singular da contratada, uma vez que, sua 
atuação envolve a prestação de serviços técnicos financeiros-contábeis, que exigem conhecimento e 
experiência na área do direito financeiro, em especial na esfera administrativa municipal, conforme 
atestados de capacitação juntados . 

..-. Dessa forma, não basta contratar apenas um profissional em contabilidade, mas 
profissional especializado em contabilidade aplicada ao setor público, que diverge em muito dos 
serviços corriqueiros e comuns de contabilidade privada. 

Os serviços singulares se concretizam em planejamento contábil, elaboração de relatórios 
técnicos e de gestão, pareceres técnicos sobre contabilidade pública, controle e avaliação dos 
resultados, assessoria e consultoria aos demais setores da Câmara e elaboração de prestação de 
contas aos órgãos fiscalizadores. 

Dessa forma, inviável obter contratação de serviços dessa natureza por meio de licitação, 
pois, tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como menor preço) mas na subjetividade 
da relação de confiança e singularidade. 

Rol de documentos: 

• Registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de MS da contadora; 

• Registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de MS da empresa; 

• Certificado de pós graduação em Gestão Pública. 

PRESIDENTE 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO 
SUL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente 
documento encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME : ELlSANGELA DA SILVA BARBOSA 
REGISTRO : MS-010460/0-7 
CATEGORIA. : CONTADOR 
CPF : 937.370.681-00 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 24/02/2022 as 08:59:40. 
Válido até: 25/05/2022. 
Código de Controle: 171567. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO 
SUL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no 
presente documento encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
DENOMINAÇÃO .... : PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E 
FINANCEIROS EIRELI 
NOME FANTASIA .. : PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS LTOA 
REGISTRO : MS-001036/0-8 
CATEGORIA. : 
CNPJ : 13.647.880/0001-34 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 24/02/2022 as 09:01 :47. 
Válido até: 25/05/2022. 
Código de Controle: 545274. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS. 
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Universidade Anhanguera-Uniderp 

CERTIFICADO 

Certificamos que Elisângela da Silva Barbosa. portadora do R.G. n.O 

001142569 MS, concluiu o Curso de Pós-Graduação Lalo Sensu em Gestão Pública: na área de 

Administração, aprovado pela Resolução n.o 005/CONEPEl2009, Resolução n.? 014/CONSU/2009 e Resolução nO 

01/07/CNE. realizado no período compreendido entre fevereiro de 2009 a outubro de 2010, com carga horária de 3.60 

(trezentas e sessenta) horas de atividades teóricas e práticas. 

Campo Grande - MS. 12 de agosto de 2011. 

pr~na~Andrade 
Pró-Reítora de Pesquisa e 

Pós-Graduação 

(~1 Í: l n; i.». 
Prof. Dr .. Guth~rmÊtMart;ack Neto IJ R '. " etlOr 

Generaled 'by 
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EI/sângela da Si/1IrJ Barbosa ) ) 
~ ~. - '.- •• ,p' , .•••••••••.•.• _ ••• ''-'_'---''_ Carga h~rária N' . Frequência - . Grãu 

.,,- •... -r-' - . .- .. - ..•.••....•....• '. o', ••••• __ o -r', 

Disciplina's' Resultado Final . ~rof~sor(a) . ~ . 
Ad~ro::'"3c:ao Pi.Jb:+ca :2. 100.0% 9.0 Aprovada lINCOlN TUnDA Mme 

ConIat>l:d.!óe de C<.'S~ :24 100,0% 9.0 Aprovada ConsTanbno Gaspari Gonçalves Mestre 

~~.cl3:!e P~tl!;ca 24 100.0'% 9.0 AprOVa<l3 tUlZ Nlcácío EspeCIaliSta 

Cont'Ol3<lC<\a e Auo·tooa PúblICa 24 'OO.O~ 9.0 Apr0vad3 MtlSOI1 AmOlliO Clrraco O~S E$peciaIt$la 

D:úo Pl;ll'oco :24 tOO.O% 11,0 Aprovada Mano Albo!rto Verde BBranda Me$1n! 

Eo_""""1IN Ecor.ómlCa 24 100.0% 7,5 Aprovad •• CIlOOs Alberto VltoratIJ E$~II$'.a 

(À .• ~ ée Pess<lãS oo S<!to< PúbliCo 24 100.0% 9.0 Aprovada Jonas Morales A.~zohne "'..slre 

llll ~ ResponsaD;ll~ Fiscal 2" 100.0% tI,S Aprovoma Jose Roberto tope. Oo.Jlor 

le"~ ContraT()S '" Convênios 24 l00,C~ 10,0 Aprovada Pas.c:oal MuzeU Nato f.!estre 

M.1:1<.."" •••• P"bI= 24 100,0% 10,0 Aprovada Jayme Brener Mf!$tre 

M~:~ C~ Pesquisa ~ntif.ca 36 100.0 •••• 9,5 Aprova<la Osvald •••••• Alwes OuelróZ Mest-e 
I.te!OdOlOgla do Ensino Supenor 24 100,0% 9,0 Aplovadól Mi~on Padovan Me51rl! 
Orça •• ne~a Púbh::C 24 100,0% 10.0 Aprovada Edson Anlon<O oe Souza E~peooonsla 
T~ E.pedals (') J6 100.0% 10,0 Aprovó)da Ecmll5Of' Sant~ Assunção M~1Te 

Maria 1"3011 Coelho MartJn~ Me.cre 
Monoç-a~ 9.0 Aprov3<la 

Carga horária total 360 M~ia das Disciplinas: 9.2 
Monografia 9.0 

9.1 ((Média das Disciplinas) + Monografia)12 

TItulo da monografia: Qual o embasamento legal que envolve o controle interno e a eficácia de sua implantação para a administração municipal. 
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SISTEMA DE AVAUAÇÃO 

Grau: O (zero} a 10 (dez) 

Grau mfnim:l por disciplina: 7 (sete) 

Frequéocla minina: 75% por discíplina 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/101011011 

Da notória especialização da contratada 

Presentes os requisitos que autorizam a contratação por inexigibilidade, como a 
singularidade já explicitada, e a notória especialização, que se comprova pela caracterização do 
serviço como de natureza singular, com complexidade que o torna distinto dos serviços corriqueiros 
da Administração Pública. 

Tanto assim, que exigem para sua execução de profissional com especial qualificação, 
como no caso em tela. 

Somando-se a isso, temos a realidade de que a Câmara Municipal de CamapuãlMS não 
possui em seu quadro funcional corpo contábil próprio, não havendo contador concursado e tão 
pouco comissionado. 

Tal prestação de serviços não se enquadra em serviços rotineiros, capazes de serem 
desempenhados por um servidor efetivo nem de por servidor nomeado em cargo de confiança, visto 
sua singularidade e complexidade, exigindo-se profissional especializado e com experiência, e 
ainda, com comprovado desempenho anterior, capaz de plena satisfação do objeto a ser contratado. 

A empresa em questão cumpre todos esses requisitos, visto seu vasto campo de experiência 
em diversos municípios e prestação dos serviços anteriormente a esta Casa. 

Rol de documentos: 

• Atestados de capacidade técnica; 

• Relatórios técnicos; 

• Pareceres técnicos. 

~_""-~~~DASILVA 

PRESIDENTE 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL _, J. {. F IS: "'\ 1 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ----,-.- 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a 

empresa PRIMAZIA CONSUL TORIA E PROJETOS CONTABEIS 

E FINACEIROS L TOA, inscrita no CNPJ sob o nO 13.647.880/0001- 

34, estabelecida na Rua Nagib Ourives, nO 42, bairro Carandá 

Bosque I, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 

Sul, presta serviços de consultoria e assessoria contábil, a 

CÂMARA MUNICIPAL OE BANDEIRANTES/MS, com contrato em 

vigência até 23 de fevereiro de 2.016, prorrogável na forma do 

artigo 57, da Lei 8.666/93. 

Registramos que a empresa cumpre fielmente com suas 

obrigações, prestando seus serviços com ética, profissionalismo e 

eficiência, nada constando que a desabone técnica e 

comercialmente, até a presente data. 

Bandeirantes/MS, 11 de dezembro de 2.015. 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE DOIS IRMAOS DO BURITI 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PRIMAZIA 
CONSUL TORIA E PROJETOS CONTABEIS E FINACEIROS L TOA, inscrita no 

CNPJ sob o nO 13.647.880/0001-34, estabelecida na Rua Nagib Ourives, n? 106, 

bairro Carandá Bosque I, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 

Sul, presta serviços de consultoria e assessoria contábil, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

DOIS IRMÃOS DO BURITIS/MS, com contrato em vigência até 31 de Dezembro 

de 2015, prorrogável na forma do artigo 57, da Lei 8.666/93. 
Registramos que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, prestando seus 

serviços com ética, profissionalismo e eficiência, nada constando que a desabone 

técnica e comercialmente, até a presente data. 

Dois Irmãos do Buritis/MS, 01 de junho de 2015. 

I 
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fe.úe.J vo~ui/ 

Rua Solustiono Ferreiro Ribeiro, 257 • Centro • CEP 79215-000 • Dois Irmãos do Buriti • MS • Tele-Fax: (67) 3243- 1033 



SERViÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PRIMAZIA 
CONSULTORIA & PROJETOS CONT ÁBEIS E FINANCEIROS L TDA, inscrita 
no CNPJ sob o n" 13.647.880/0001-34, estabelecida na Rua Nagib Ourives, n" 46, 
Bairro Carandá Bosque I, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 
prestou serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, ao SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUARI, com contrato em vigência até 11 de Julho 
de 2019, prorrogável na forma do artigo 57, da Lei 8.666/93. 

Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, prestando seus 
serviços com ética, profissionalismo e eficiência, nada constando que a desabone 
técnica e comercialmente, até a presente data. 

Jaraguari - MS, 17 de Setembro de 2018 

Idemar Jon:~~e Oliveira 

Diretor 

Rua Vereador João Rosa Vilela, 431. CEP: 79440-<)00 Jaraguari-MS 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI N° 508/67 

CNPJ: 03.167.814/0001-03 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa 

PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONT ÁBEIS E FINANCEIROS 

EIRELO, inscrita no CNPJ sob o n" 13.647.880/0001-34, estabelecida na Av. Afonso Pena, 

2440, Sala 62 DT 09, Centro, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 

presta serviços de Consultoria e Assessoria Contábil na área pública, ao SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA, com contrato em vigência até 18 

de Fevereiro de 2021, prorrogável na forma do artigo 57, da Lei 8.666/93. 

Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, 
prestando seus serviços com ética, profissionalismo e eficiência, nada constando que a 

desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Rua Peri de Almeida Meio, Centro 
CEP: 79.260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul 



RELATÓRIO DE VISIT A TÉCNICA 

111 - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

S/COM MENSAL 

Constatou-se que o envio do Sicom (Sistema de Acompanhamento de Contas 

Municipais) encontra-se regularizado com envio até Novembro/2021. 

S/CAP 

Constatou-se que o envio da Sicap (Sistema de Controle de atos de Pessoal), tem a 
finalidade de tratar os registros de Atos de Pessoal de forma eletrônica. Admissões foram 
enviadas junto com o Plano de Cargos. 

Folha de pagamento encontra-se com envio regularizado até Dezembro de 2021. 

RGF - Relatório de Gestão Fiscal 
Constatou-se que o envio do RGF Relatório de Gestão Fiscal, encontra-se 

regularizado com envio até o Primeiro Semestre de 2021. 
Bem como o SICONFI encontra-se com envio regularizado até o Primeiro Semestre de 

2021. 

DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL 

Em análise por amostragem verificamos a movimentação financeira e as 

documentações fiscais referente ao mês de dezernbro/2021 e constatamos que as 

orientações dadas em relatórios anteriores vem sendo cumpridas, tais como verificação das 
certidões do INSS e FGTS aos poucos estão sendo regularizadas. 

Quanto ao carimbo de atesto nas notas fiscais de serviços e/ou materiais, verificamos 

que falta em algumas notas ainda, orientamos para que sejam providenciadas. 

CONSIDERAÇÓES 

Das Certidões nos pagamentos: 

Ao se fazer qualquer pagamento por esta entidade faz-se necessário consulta às 

certidões do INSS (Instituto Nacional Seguro Social), conforme art. 195, §3°, da Constituição 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 3 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Federal onde diz que: a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 

estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios. 

E a Certidão do FGTS (Fundo Garantia por Tempo de Serviço), conforme exigência da 

Lei nO 9.012/1995, art. 2° que menciona que as pessoas jurídicas em débito com o FGTS não 

poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de 

compra e venda com qualquer órgão da administração direta, indireta, autárquica e 

fundacional, bem como participar de concorrência. 

Desta forma orientamos para que se verifiquem todos os pagamentos realizados e 
caso não esteja sendo anexadas as certidões, passar a adotar este procedimento para 

resguardar o órgão de qualquer pendência futura. 

Dos Balancetes Mensais 

De acordo com a Instrução Normativa TCE/MS n. 35, de 14 de dezembro de 2011 e 
alterado pela Resolução na 54/2016, Capítulo Único, da Remessa de Informações, Dados e 

Documentos, Seção 111 Balancetes, os mesmos devem ser impressos e mantidos sob a 
guarda do sistema de Controle Interno, conforme menciona o art. 8° e 9° da Instrução 

Normativa: 

Art. 8° Os balancetes físicos devem ser mantidos junto aos 
arquivos dos jurisdicionados. sob a guarda do sistema de 
controle interno e disponivel para consulta do TCE/MS 
quando necessário. 

Art. 9° Os balancetes físicos devem ser arquivados 
devidamente numerados e organizados conforme disposições 
do Anexo 111 desta Instrução Normativa. 

Desta forma orientamos para que se providencie a impressão e montagem dos 

balanceies de acordo com os separadores Anexo 111, da Instrução Normaliva nO 35, de 14 de 

dezembro de 2011, bem como suas alterações. 

Dos Contratosl Termos Aditivos/Execução Orçamentária 

Contribuindo com aeficiência e a legalidade no Serviço Público 4 



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Quanto a remessa de contratos de obras e serviços de engenharia e compras e 

serviços ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os mesmos devem 

observar que na data de sua formalização sejam de valor igualou superior ao limite 

estabelecido nos incisos I e II do artigo 304 da Resolução Normativa n. 57, de 7 de junho de 

2006, alterados pelo artigo 1°, incisos I e 11 da Resolução Normativa n. 64, de 02 de setembro 
de 2009, alterado pela Resolução n° 21, de 18 de Novembro de 2015: 

Art. 1°. Fica acrescido ao corpo permanente do Regimento 
Interno, CAPITULO IV, Seção 
11, Subseção I, o seguinte dispositivo: 
"Art. 120-A Serão encaminhados ao Tribunal todos os 
documentos relativos aos contratos, convênios e instrumentos 
análogos quando relacionados a: 
I - obras e serviços de engenharia que tiverem valor igualou 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 
11 - compras e serviços que tiverem valor igualou superior a: 
a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o Estado de Mato Grosso 
do Sul e os Municípios de Campo Grande, Dourados, Coru rn bá, 
Três Lagoas e Ponta Porã, suas autarquias e fundações quand o 
foro caso; 
b) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para os demais municípios, 
suas autarquias e fundações, quando for o caso. 
§ 1° Para fins de observância dos limites prescritos neste artigo 
serão considerados os valores de aditivos, se houverem. 

Devendo ser encaminhados de acordo com a Instrução Normativa TCE/MS n. 35, de 

14 de dezembro de 2011, Anexo I, Capítulo 111, Seção I, que trata dos contratos, convênios, 

ajustes, congêneres e disposições gerais, de acordo com esta Instrução Normativa quanto ao 

item 1.3 Execução do Contrato, segue as regras a serem seguidas e respectivas 
documentações a serem enviadas: 

De acordo com a Resolução n° 88, de 03 de Outubro 2018, que dispõe sobre o 

manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, listamos abaixo os prazos 

quanto a remessa dos procedimentos licitatórios, bem como das execuções financeiras para o 

Tribunal de Contas do Estado: 

1) Concorrência, T ornada de Preços e Convite 
Nota: Q uan do o certame originar se mente uma co ntratação q ue alcançar 
o limite de remessa obrigatória, os documentos referentes a 10 e a 2° 
Fase (Licitatório e Contrato ou instrumento substituto), deverão ser 
encaminhados conjuntamente para a formalização de urna única 
autuação. 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

5~ Fis: .. ~ 

A) Prazo: 

A.1) Procedimento licitatório, quando gerador de uma só contratação que alcance o limite de 

remessa obrigatória: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação do 
extrato do contrato; 

A.2) Procedimento licitatório, quando gerador de mais de uma contratação que alcance o 
limite de remessa obrigatória: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data de publicação 

do resultado ou da homologação. 

2) Pregão 
Nota: Quando o certame originar somente uma contratação que 
alcançar o limite de remessa obrigatória. os documentos 
referentes a 10 e a 20 Fase (Licitatório e Contrato ou instrumento 
substituto), deverão ser encaminhados conjuntamente para a 
formalização de urna única autuação. 

A) Prazo: A.1) Procedimento licitatório, quando gerador de uma só contratação que alcance o 
limite de remessa obrigatória: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação 
do extrato do contrato; 

A.2) Procedimento licitatório, quando gerador de mais de uma contratação que alcance o 

limite de remessa obrigatória: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data de publicação 
do resultado ou da homologação. 

3) Termo Aditivo ao Contrato 
A) PRAZO: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação do extrato do 

termo aditivo. 

......•.•. 
4) Termo de Rescisão Contratual 
A) Prazo: até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação do termo de 

rescisão. 

5) Execução Financeira - Administrativos 

A) Prazos: 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

A.1) Quando a vigência do contrato não houver encerrado até o dia 30 de abril do ano 

subsequente à sua formalização ou aditamento, o órgão deverá encaminhar somente o 

Subanexo I (Conforme modelo disponibílízado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu 

"Comunicado") - Execução Financeira de Contratos, detalhando a execução financeira da 

contratação desde o primeiro pagamento até o dia 31 de março; 

A.2) A documentação pertinente a execução financeira, deverá ser remetida no prazo de até 

25 (vinte e cinco) dias úteis após a data do último pagamento, da rescisão ou da 

inscrição em restos a pagar. 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Atendimentos via telefone sobre dúvidas diversas, watsapp e via e-mail; 

- Envio da folha de pagamento via SICAP (Sistema de Informações de Pessoal), mês de 

dezembro/2021 ; 

- Geração e envio do Sicom referente novernbro/2021 ; 

- Quanto ao envio do Siconfi 1° semestre e 2° semestre/2016, aguardando a Prefeitura fazer a 

opção pela semestralidade no site do Siconfi; 

- Orientamos a proceder a devolução ao Poder Executivo da retenção de IRRF sobre a folha 

e dos rendimentos bancários, todo mês; 

- Orientação que precisa ser realizado o cadastro do fiscal do contrato e da Comissão de 

Licitação, bem como do pregoeiro junto ao E-CJUR; 

- Assinatura de distrato contratual a partir desta data; 

- Lançamentos para fechamento do balanço anual 2021; 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 7 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Bandeirantes - MS, 10 de Janeiro de 2022 

" "I 
(:f9:1l»~' Elisângela da ~va arbosa 

Contadora CRC/M 10.460 
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\11 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 
RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 1848, CENTRO, BANDEIRANTES/MS 

Quality Sistemas 

Exercício: 2021 

Balancete Financeiro 
Mês atual: Dezembro 

Receitas Despesas 

Titulos Acum. Anterior Valor no mês Total Titulos Acum. Anterior I Valor no mês I Total 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
RECEITAS CORRENTES Legislativa 1.480.365,90 170.266.30 1.650.632,2( 
TOTAL RECEITAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.480.365,90 170.266,30 1650632,2( 

RECEITAS DE CAPITAL 
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0,00 

RECEITAS INTRA·ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR 1.480 365,90 170266.30 1.650.632,20 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 1.380.436,71 243.836,85 1 624.273.56 
CASSEMS 3.565,56 1.692,78 5.258,34 CASSEMS 1.872,78 1.692.78 3.565,56 
COMPRAS SINCARD 12.791.70 2.615.87 15.407,57 COMPRAS SINCARD 10.184,63 2.607,07 12.791,70 
CONSIGNAÇÃO CEF 84449,61 10.118,00 94.567,61 CONSIGNAÇÃO CEF 79.986,62 10.118.00 90.104,62 
CONSIGNAÇÃOI SICRED 0,00 1.499,29 1.499,29 DESCONTO JUDICIAL 0800213-24-2019.8.12.0025 1.340,29 382,94 1.723,23 
DESCONTO JUDICIAL 0800213-24-2019.8.12.0025 1.531,76 191,47 1 723,23 DESCONTO JUDICIAL 08003302020168120025 5.000,00 500,00 5.500,00 
DESCONTO JUDICIAL 08003302020168120025 5.000,00 500,00 5.500,00 DESCONTO JUDICIAL 0800821-71.2018.8.12.0025 1.914,75 212.75 2.127,50 
DESCONTO JUDICIAL 0800821-71.2018.8.12.0025 1.914,75 212,75 2.127,50 INSS 79.746,14 18.846,38 98.592,52 
INSS 87.877,63 10.714,89 98592,52 IRRF 39.899,94 5.663,74 45.563,68 
IRRF 44.514,92 4.983,03 49.497,95 PENSÃO ALIMENTíCIA 542,91 848,40 1.391,31 
PENSÃO ALIMENTíCIA 542,91 848,40 1.391,31 RENDIMENTO BANCARIO 5.521,64 806,37 6.328.01 
RENDIMENTO BANCARIO 6316.90 364,64 6.681,54 SALÁRIO-FAMíLIA 2.056,16 282,31 2338,47' 
SALÁRIO-FAMílIA 1.813,06 525,41 2.338,47 SSPMB 461,14 0.00 461,14 
SSPMB 769.06 65,56 834,62 RESTOS A PAGAR 5.761,88 0.00 5761.88 
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0.00 0,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.731453.76 204.598,39 1.936 052,15 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.614725,59 285.797,59 1.900.523,18 

INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 
TRANFER~NCIA DUODECIMO 2.108.974,56 191724.96 2.300.699,52 ~NFERÊNCIA DUODECIMO 650000,00 67.32 650.067,32 
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.108974,56 191.724,96 2300.ô99,52 O Al DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 650.000,00 67,32 650.067,32 

SALDO DO EXERCíCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCíCIO SEGUINTE 
Caixa 0,00 0,00 0.00 Caixa 0.00 0,00 0,00 
Banco Conta MOVImento 11.775.94 107112,77 11 775.94 Banco Conta Movimento 107112.77 47304,91 47.304,91 . 
Banco Conta Vmculada 0,00 0,00 0.00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DISPONíVEL 11.775.94 107.112,77 11 775,94 TOTAL DISPONíVEL 10711277 47.30491 47304.91 
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\11 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 
RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 1848, CENTRO, BANDEIRANTES/MS 

Quality Sistemas 

Exercicio: 2021 

Mês atual: Dezembro 
Balancete Financeiro 

Receitas Despesas 
Títulos I Acum. Anterior I Valor no mês I Total I Títulos I Acum. Anterior I Valor no mês I Total 

[ToiaT 1 3852.204,261 503.436,12 , 4.248.527,61 I Total 1 3852.204,261 503.436,12 1 4.248.527,611 

JEOVANE FELlX DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

LUIZ MARCONA TIO 
SECRETÁRIO 

MARCELO PERPETUO SOCORRO NEVES 
DIRETOR CONTABIL CRC/MS 4875/0-6 
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Munlcfplo: 

Órgão: 

Arquivo Enviado: 

Mês/Ano Referência: 

Gestor: 

CPF·Gestor: 

ANALISADO R WEB 

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÓNICO SICOM 

12 - Bandeirantes 

8 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

BALANCETE CONTÁBIL 

11/2021 

JEOVANE FELlX DE OLIVEIRA 

60130520187 

Arquivo Recebido via Internet dia 
21/12/2021 às 09:19:59 hs 

JEOVANE FELlX DE OLIVEIRA - CPF: 60130520187 
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Código de Autencidade do Recibo: 877825 
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Tribunal de Contas do 
Estado d" Mato GroS$O tio Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114146 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298959 

Tipo de Importação: ADMISSÃO 

Descrição da Remessa: Tatiana Torres - CPF: 01229256105 - Matrícula: 189-1 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 21/12/2021 09:28:19 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestara CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital· Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/2022 12:45:05 

Fls: _ ~._. 



Tribunal de Contas do 
Estarlo da Mato Grosso do Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114146 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298958 

Tipo de Importação: ADMISSÃO 

Descrição da Remessa: Wanderson Estigarribia. CPF: 03454811198· Matrícula: 188· 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 21/12/2021 09:28:19 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital. Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/202212:45:30 

FIs: é)\ 



Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114146 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298960 

Tipo de Importação: ADMISSÃO 

Descrição da Remessa: Roselaine Moreira . CPF: 96843586104- Matrícula: 190-1 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 21/12/2021 09:28:19 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital· Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/2022 12:45:39 

FiS: 
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Tribunal de Contas do 
Estado da Mato Grosso do Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114144 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298906 

Tipo de Importação: VACÂNCIA 

Descrição da Remessa: Ana Laura - CPF: 05651726110 - Matrícula: 186-1 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 22/12/2021 00:01 :36 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital - Atos de Pessoal 
Da/a/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/202212:46:04 



Tribunal de Contas do 
Estado ela Mato Grosso elo Sul 

Recibo de Remessa 

Numero da Importação: 114144 

Situação: Protocolado 

Numero da Remessa: 298907 

Tipo de Importação: VACÂNCIA 

Descrição da Remessa: Elais Martins· CPF: 02193971129· Matrícula: 177-1 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 22/12/2021 00:01 :36 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital. Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/202212:46:19 



Tribunal de Contas do 
Estado ele Mato Grosso elo Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114144 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298908 

Tipo de Importação: VACÂNCIA 

Descrição da Remessa: Fabricio Martins - CPF: 98018221120 - Matrícula: 187-1 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 22/12/2021 00:01 :36 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital - Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/2022 12:46:30 

FjS: b5 
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Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Gro:;so do Sul 

Recibo de Remessa 

Número da Importação: 114127 

Situação: Protocolado 

Número da Remessa: 298889 

Tipo de Importação: FOLHA DE PAGAMENTO 

Descrição da Remessa: Folha de Pagamento - Mês 12/2021 

Usuário: Jeovane Felix De Oliveira 

Data de Envio: 22/12/2021 00:00:17 

Meio de Entrega: Atos de Pessoal 

Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

TCE Digital - Atos de Pessoal 
Data/Hora geração do Recibo de Remessa: 25/01/202212:47:07 



PARECER 003/2021/CM/BANDEIRANTES/MS 

Assunto: Solicitação de Parecer 
Interessado: Presidente Sebastião Pregentino de Lima 
Referência: Projeto de Lei nO 1067, de 30 de Agosto de 2021 
AUTORIA: EXECUTIVO 

EMENT A: "Institui o Plano PlurJanual 
- PPA para o quadriênio 2022-2025 
do Municfpio de Bandeirantes/MS e 
dá outras providências". 

Em 31 de Agosto do ano em curso, o Prefeito do Municfpio 
enviou à Câmara, acompanhado de Exposição de Motivos e demais Anexos, o 
Projeto de lei nO 1067/2021, que "INSTITUI O PLANOPLURIANUAL- PPA PARA 
O QUADR/~N/O 2022-2025 DO MUNIClplO DE BANDEIRANTES/MS E DA 
OUTRAS PROVID~NCIAS" na forma disposta no art. 91 da lei Orgânica 
Municipal que dispõe: 

Art 91 - Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 
1- O plano plurianuali 
11- as diretrizes orçementérles; 
111- os orçamentos anuais. 
§ 1° - A lei que estabelecer o plano plurianual 
estabelecerá, por distritos, bairros regiões, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
públlca municip.al para 35 as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração 
continuada. 
§ 2° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública municipal, Inc/ulndo as 
despesas de capital para o exerctcto financeiro 
subsequente, que orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as 
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alterações na legislação trIbutária e 
estabelecera a polftica de tomenio.t 

o Plano Plurianual, conhecido como PPA, estabelecerá de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 

É um dos instrumentos de planejamento público e é através 

dele que se viabillzam as ações governamentais de forma integrada com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto é por 

meio do PPA que a Administração realiza o seu planejamento para um perlodo de 
quatro anos, angariando recursos financeiros necessários para as realizações. 

Sendo uma lei de iniciativa do Poder Executivo, o Prefeito 

deve enviar, à Câmara de Vereadores, o projeto quadrienal do PPA até 4 meses 
antes do encerramento do exerololo financeiro do primeiro exercício financeiro, ou 
seja, 31 de agosto, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa, como estabelecido no inciso I, § 2° do art. 35 do ADCT. 

I - o projeto do plano plurianua/, para vigência 
até o final do primeiro exercfc/o financeiro do 
mandato presidencial subsequente, será 
encamInhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeIro exercfclo financeiro 
e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão JegIslativBi 

Portanto, a Câmara tem prazo até final de dezembro para 
analisar, discutire votar o PPA, conforme previsto na LOM, in verbis: 

J http://www.camnrnbnndeimntes.com.br/o!"QllivQsIIei orga Diço .pdf 
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Art. 92 - Os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e à 
proposta do orçamento anual, serão 
apreciados pela Câmara Municipal na forma do 
regimento Interno, respeitados os dispositivos 
deste artfgo2 

Os objetivos preclpuos que compõem a PPA devem ser 
levados em consideração alguns aspectos: 
- 05 dados históricos; 

- as estimativas de execução e fechamento do exercício em curso; 
- projeções de valores orçamentários de receitas e despesas para fins de gestão 
dos limites; 

- a avaliação das proposições setoriais de despesas e Investimentos (seleção de 
ações). 

Bem como devem ser observadas Leis que antacem o Plano 
Plurianual, tais como: 
- Código Tributário Municipal; 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
- entre outras legislações pertinentes. 

Lei de Responsabilidade Fiscal na 101/2000 em seu art. 50, § 
5°, menciona a importância da compatibilidade com o Plano Plurianual e demais 
leis: 

Art. 5°· O projeto de lei orçamentária anual, 
elaborado de forma compatível com o 
plano plurlanua/, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei 
Complementar: 
§ 5° - A lei orçamentária não consTgnará 
dotação para Investimento com duração 
superior a um exerclcio financeiro que não 
esteja prevTsto no plano plurlanual ou em lei 

z bUn;l!www.cnmfimbnndejmntcs.com.brlnrguivosllci ornnnicn .pdf 
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que autorize a sua Inclusão, conforme 
disposto no § 10 do art; 167 da Constituição, 

Relativo ao conteúdo inserido no Projeto em comento, venh o 
destacar algumas considerações técnicas e contábels, a saber: 

1- Da Audiência Pública 

Cabe a Comissão de Finanças e Orçamento a obrigação de 
verificar se foi observado o disposto no artigo 48, §1°, Inclso I, da lei de 
Responsabilidade Fiscal n" 101/2000, com a verificação da realização de 
audiência pública na fase de deliberação do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quals será dada ampla divulgação, Inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões slmplificadas desses 
documentos. 
§ 19 A transparência será assegurada também mediante: 
I - Incentivo à parüctpaçâo popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos,lel de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 

11 - Dos Anexos 

Observa-se que o Poder Executivo encaminhou todos os 
anexos referente a Lei do Plano Plurianual, adequadamente estruturado dentro 
das normas e padrões técnicos normalmente aceitos para sua apresentação. 

Neles estão compreendidos os anexos que compõem o PPA, 
em que se encontram estruturados por entidades, órgãos, unidades 

orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos/atividades, receita e 
despesa que deverão ser compatlveis com as propostas orçamentárias. 
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Conclusão: 

Conforme exposto acima, o Projeto de Lei atende a forma e 
conteúdo do Plano Plurlanual 2022-2025. Assim somos de parecer favorável a 

aprovação do presente por essa Egrégia Câmara Municipal, por fim, saliento a 
importância para que a deliberação seja de conformidade com o Regimento 
Interno e a Lei Orgânica do Munlcrpio. 

Desta forma, sob a análise contábil não vislumbro 

impedimento para prosseguimento, ressalvados os aspectos de matéria da 

legalidade e constitucionalidade que foge do alcance deste parecer, devendo o 
mesmo ser submetido à apreciação da Assessoria Jurídica. 

É o parecer. 
S.M.J 

Bandeirantes/MS, 27 de Setembro de 2021 

Elisângela da S~rbosa 
Contadora CRC/MS 10460 
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PARECER 002/2021/CM/BANDEIRANTES/MS 

Assunto: Solicitação de Parecer 
Interessado: Presidente Sebastião Pregentino de Lima 
Referência: Projeto de Lei nO 1068, de 30 de Agosto de 2021 
AUTORIA: EXECUTIVO 

EMENTA: "Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Municfplo de 
Bandeirantes - MS, para o exercício 
financeiro de 2022 e dá outras 
providências". 

Em 31 de Agosto do ano em curso, o Prefeito do Município 
enviou à Câmara, acompanhado de Exposição de Motivos e demais Anexos, o 
Projeto de Lei nO 1068/2021, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNIClplO DE BANDEIRANTES - MS, PARA O EXERClclO FINANCEIRO DE 
2022 E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS", na forma disposta no art. 91 da Lei 
Orgânica Municipal que dispõe: 

Arf. 91 - Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 
1- O plano plurlanual; 
11- as diretrizes orçamentárias; 
111- os orçamentos anuais. 
§ 1° - A lei que estabelecer o plano plurianual 
estabelecerá, por distritos, bairros regiões, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública munIcipal para 35 as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração 
continuada. 
§ 2° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública municipal, Incluindo as 
despesBs de capital para o exercício financeiro 
subsequente, que orientará a elaboração da lei 
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orçamentária anual, disporá sobre as 
alterações na legislação tributária e 
estabelecera a polftlca de fomento. 1 

A lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, estima a 

receita e fixa a despesa para o exercício seguinte onde compreenderá: I - o 

orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; 11 - o orçamento de investimento das empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 111 - 

o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

O Prefeito deve enviar, à Câmara de Vereadores, o projeto 
anual da LOA até 4 meses antes do encerramento do exercfcio financeiro. ou seja. 
31 de agosto, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, 
como estabelecido no inciso li, § 20 do art. 35 do ADCT. 

11- o projeto de lei orçamentária da União será 
encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do exercícío financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legIslatlva. 

Portanto, a Câmara tem prazo até final de dezembro para 
analisar, discutir e votar a lOA, conforme previsto na lOM, in verbis: 

Art. 92 - Os projetos de lei rolativos ao plano 
plurlanual, as diretrIzes orçamentárias e à 
proposta do orçamento anual, serão 
apreciados pela Câmara Municipal na forma do 

I http://www.camarabandeirantes.com.bl./arquivos/lei organica.pdf 
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regimento Interno, respeitados os dispositivos 
deste artlg02 

Os objetivos precípuos que compõem a LOA encontram-se 
elencados no artigo 165, § 5° ao § 80 da nossa Carta Magna, a saber: 

Art.165 . 

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes 
da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, Inclusive 
fundações /nstltufdas e mantidas pelo Poder 
Público; 

1I - o orçamento de investimento das 
empresas em que a União, direta ou 
Indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

111 - o orçamento da segurldade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da admlnlstraç~o direta ou 
Indireta, bem como os fundos e fundações 
lnstltu{dos e mantidos pelo Poder Público. 

§ 6° O projeto de lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo reglonallzado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsidias e beneffcios de natureza financeira, 
tributária e credltlcla. 

§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, I e 11, 
d&ste artigo, compatibillzados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções B de 
reduzir desigualdades inter-reglonals, 
segundo critério populaclonal. 

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá 
dispositiVO estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se Incluindo na 
proibição a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contratação de 

2 http://www.camarabandeirantes.com.br/arguivos/lei organica.pdf 
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operações de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei. 

A Câmara de Vereadores nutre da prerrogativa do § 4° do 
art. 166 da Constituição Federal, com o propósito de aperfeiçoar o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano 
plurianual. 

AIt. 166. Os projetos de lei relativos ao plano 
plurlanual, és diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e 80S créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, na forma do regimento 
comum. 
§ 10 - Caberá a uma Comissão mista 
permanente de Senadores e Deputados: 
I • examinar e emitir parecer sobre os projetos 
referidos neste arllgo e sobre as contas 
apresentadas anualmente pelo Presidente da 
República; 
/I - examinar e emitir parecer sobre os planos e 
programas nacionais, reg/ona/s e setoriais 
previstos nesta Constituição e exercer o 
acompanhamento e a fiscalização 
orçamentária, sem prejulzo da atuação das 
demais comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas, criadas de acordo com o arl. 
58. 
§ 20 - As emendas serão apresentadas na 
Comissão mista, que sobre elas emitirá 
parecer, e apreciadas, na forma regimental, 
pelo Plenário das duas Casas do Congresso 
Nacional. 
§ 30 As emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser aprovadas 
caso: 
I • sejam compatfveis com o plano p/urlanual e 
com a leI de diretrizes orçamentárias; 
1I • Indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação 
de despesa, excluldas as que Incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dlv/da; 
c) transferências tributárias constitucionais 
para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 
1/1- sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de 
lei. 
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Nesta esteira a lei Complementar nO 101/2000, por seu 
artigo 5°, versa sobre a LOA que: 

Ari. 52 O projeto de lei orçamentária anual, 
elaborado de forma compat/vel com o plano 
plurianual, com a leI de diretrizes orçamentárias 
e com as normas desta Lei Complementar: 

I - conterá, em anexo, demonstrativo da 
compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento de que trata o § 12 do 
arf.42; 

II • será acompanhado do documento a que se 
refere o § 60 do ari. 165 da Con$tituicão, bem 
como das medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado; 

ltI • conterá reserva de contingência, cuja 
forma de utilfzação e montante, definido com 
base na receita corrente Ifqulda, serão 
estabelecidos na leI de diretrizes 
orçamentárias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b) atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

§ 1Q Todas as despesas relativas à dívida 
pública, moblliárla ou contratual, e 8S receitas 
que as atenderão, constarão da lei 
orçamentária anual. 

§ .2!! O refinanciamento da divida pública 
constará separadamente na lei orçamentária e 
nas de crédito adicional. 

§ 32 A atualização monetária do principal da 
dívida mobillárla refinanciada não poderá 
superar a variação do Indlce de preços previsto 
na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 
legislação específica. 

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada. 
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§ 52 A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no 
plsno plurlanual ou em lei que autorize a sua 
inclusão, conforme disposto no § 1° do ari. 167 
da Constltulcc'JQ. 

Como se verifica, a Lei Orçamentária Anual caracteriza-se 
pela sua especificidade e, nos termos da Constituição Federal, se exaure num 
exercicio financeiro, sendo, portanto, da sua essência a transitoriedade. Seus 
efeitos cessam no momento em que cumpre sua função anual, quando da 
exaustão do seu conteúdo material. Constitui uma das peças-chaves do sistema 
constitucional orçarnentárioê 

A materialidade a qual deverá ser observada com acuidade 
pelos Senhores Vereadores, é tocante os dispositivos sobre o equilíbrio entre 
receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho nas hipóteses 
legais, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e 
exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 

Relativo ao conteúdo inserido no Projeto em comento, venho 
destacar algumas considerações técnicas e contábeis, a saber: 

I - Da Audiência Pública 

Cabe a Comissão de Finanças e Orçamento a obrigação de 
verificar se foi observado o disposto no artigo 48, §1°, Inciso I. da Lei de 
Responsabilidade Fiscal n° 101/2000, com a verificação da realização de 
audiência pública na fase de deliberação do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação. inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
§ 12. A transparência será assegurada também mediante: 

J STF,TP,ADIn-QO 61200 
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I - incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 

11 - Dos Anexos 

No que tange aos Anexos que obrigatoriamente devem ser 
encaminhados juntamente com o Projeto de lei Orçamentária Anual, vejamos o 
que dispõe o art. 5° da lei Complementar n". 101, de 04 de maio de 2000: 

lei Complementar nO. 101/2000 
Art. 52. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatlvel com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do documento de que trata o § 12 do art. 4S!; 
11 - será acompanhado do documento a que se refere o § 6° do art. 
165 da Constituicão, bem como das medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado; 
111 - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
a) (VETADO) 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 
§ 1.11 Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da 
lei60rçamentéria anual. 
§ 22 O refinanciamento da divida pública constará separadamente 
na lei orçamentária e nas de crédito adicional. 
§ 32 A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços 
previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação 
especifica. 
§ 4Q. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada. 
§ 52 A lei orçamentária não consignará dotação para investimento 
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja 
previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1° do art. 167 da Constítuicão. 

Observa-se que o Poder Executivo encaminhou todos os 
anexos referente a lei Orçamentária Anual, que a estimativa foi realizada em 
conformidade com a lei 4320/64, bem como toda legislação pertinente, 
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111 - Do Limite para Abertura de Crédito Suplementar 

1 - Artigo 6° 

Este artigo dispõe sobre a autorização do Poder Executivo 
para abertura de crédito suplementar de 30% (trinta por cento). 

Comentário: 

A Lei Orçamentária Anual, quando da sua aprovação, 
conterá créditos orçamentários, também denominados créditos iniciais, os quais 
estarão distribuídos nos programas de trabalho que compõem o Orçamento Geral 
do Município. 

Ocorre que muitas vezes a Lei Orçamentária Anual, também 
denominada Lei de Meios, não prevê a realização de determinados dispêndios ou 
não dispõe de recursos suficientes para atendê-Ios no exato momento em que 
deveriam ser efetuados. 

Assim, denomina-se como "insuficientemente dotada" aquela 
despesa que, embora prevista pela LOA, não dispõe de recursos suficientes que 
atendam ao dispêndio em questão. Já aquelas despesas não dotadas de recursos 
na lei orçamentária e que em face da influência de diversos fatores necessita ser 
executada denomina-se de "não computadas". 

Para solucionar ambos os casos, adota-se o mecanismo de 
créditos adicionais. São eles autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei de Orçamento. Em outras palavras, os créditos 
adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, sendo "fundamental para 
oferecer flexibilidade e permitir a operacionalidade de qualquer sistema 
orçamentário" e que visam a atender as seguintes situações: corrigir falhas da 
LOA; mudança de rumos das políticas públicas; variações de preço de mercado 
de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo; e situações emergenciais 
imprevistas. 

De acordo com a Lei nO 4.320. de 17 de março de 1964, os 
créditos adicionais classificam-se em: 

• "suplementares, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária;" 
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• "especiais, os destinados a despesas para as quais 
não haja dotação orçamentária específica;" 

• "extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública." 

o crédito suplementar destina-se ao reforço de dotação já 
existente, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou se tornam 
insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de recursos para a 
efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder 
Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para 
abertura de créditos suplementares até determinado limite. 

O crédito especial ocorre quando não há previsão de dotação 
para a realização de determinada despesa. Este instrumento vlabiliza a criação de 
novo item de despesa, sendo autorizado por lei específica e aberto por decreto 
do Poder Executivo. Caso a lei de autorização seja promulgada nos últimos quatro 
meses do exercício, poderá ser reaberto no exercício seguinte nos limites de seu 
saldo, sendo incorporado ao orçamento do exercrcio financeiro subseqüente. 

Os créditos extraordinários, por sua vez, visam ao 
atendimento de despesas urgentes e imprevisrveis, tais como as decorrentes de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública. São abertos por medida 
provisória e poderão ser reabertos caso a promulgação ocorra nos últimos quatro 
meses do exercício. 

Há de fazer duas analises neste dispositivo uma de cunho 
técnico outro operacionaL 

Sobre o aspecto técnico leciono que essa amplitude favorece 
a Administração em relação aos aspectos conjunturais nao previstos no 
orçamento e que no decorrer da sua execução sofre necessidade de modificação, 
respeitando as movimentações previstas em lei. 

Todavia, alguns Tribunais de Contas têm orientando para 
limitação para autorização dos créditos suplementares aos percentuais da inflação 
do período, de forma a impedir a desfiguração da lei orçamentária. 

Recomendação pertinente, o que impõe ao Poder Executivo 
que promova a elaboração do orçamento com base em planejamentos 
estratégicos o que irá minimizar a utilização deste dispositivo legal. 

Destarte, a manutenção do percentual consignado no texto 
original do projeto em epigrafe vem na contramão do plan:ja~ent~, porém ~u.a 
redução em percentuais razoáveis vem ao encontro das anuencias circunstanciais 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 
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e operacionais, visto que tal prerrogativa não eleva o orçamento, apenas 
redimensiona no seu âmbito interno sob a locação orçamentária cuja necessidade 
se fizer presente em determinado programa/atividade. 

Ainda com foco em evitar a desconfiguração original do 
orçamento, alerto para o contido artigo 6°, cuja despesa representa um terço do 
orçamento e consequentemente sua aprovação prevista no artigo predito Ira 
certamente possibilitar uma mudança significativa na proposta da LOA. Dessa 
forma, sugiro que se verifique se o Poder Legislativo está de acordo com este 
percentual. 

2 - Artigo 6°, § 2° 

Este parágrafo, do artigo 6°, dispõe sobre "não onerarão o 
limite previsto no § 1° deste artigo, até o limite de 10% (dez por cento) do total da 
despesa fixada no artigo 2° desta lei, os créditos adicionais suplementares"; 

Comentário: 

Conforme comentários sobre créditos suplementares no 
artigo anterior, alertamos para o contido nos incisos 111 e IV do parágrafo 20 do 
artigo 6°, onde os mesmos são considerados como uma das fontes de recurso 
para abertura de créditos suplementares e especiais conforme diz o art. 43 da Lei 
4320/1964, Parágrafo 1°, Incisos I e 11: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa" 
§ 10 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde Que 
não comprometidos: 
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exerclclo anterior; 
11 - os provenientes de excesso de arrecadação. 

Dessa forma, sugerimos que seja feita uma emenda 
supressiva aos ínclsos 111 e IV do parágrafo 2°, do artigo 6°. 
r- 
Il- 
III- provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício anterior; 
IV- provenientes do excesso de arrecadação 
V- 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 10 



Por fim, saliento a importância para que a deliberação seja 

de conformidade com o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Municipio e que 

seja observado o estabelecido no inciso 11, § 2° do art. 35 do ADCT. 
Desta forma, sob a análise contábil não vislumbro 

impedimento para prosseguimento, ressalvados os aspectos de matéria da 

legalidade e constitucional idade que foge do alcance deste parecer. 

É o parecer. 
S.M.J 

Bandeirantes/MS, 27 de Setembro de 2021 

" fI 

Elisângela Ü-~Ií~'Barbosa 
Contadora dRC/MS 10460 
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~ ~ 
CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 

Estado de Mato Grosso do Sul Fis~ '(2) ---- ..... _" ~-. . .. ~ 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - CamapuãlMS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/101011011 

AUTORIZO A DESPESA 

Com vistas à contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e 
Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade pública em 
atendimento às necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS, no valor de R$ 123.600,00 
(cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às 
necessidades da Câmara Municipal, depois de efetuada a consulta e constatada a existência de 
dotação orçamentária junto ao Setor de Contabilidade, além dos pareceres técnicos e jurídico 
pertinente a contratação direta. 

Ao Agente de Contratações para devidas providências. 

PRESIDENTE - 



~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Fis~ q~ 

--~~.,. -~ Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/15601101011011 

Solicitação de Demonstração de Compatibilidade da Previsão de Recursos 

Ao Departamento Contábil 
Elisângela da Silva Barbosa 

Contadora-CRC/MS 010460/0-7 

Câmara Municipal de CamapuãlMS 

Diante da solicitação feita pelo Excelentíssimo Presidente, solicito documento com 
expressão da dotação orçamentária com o fim de instruir o Processo Administrativo n° 005/2022, 
com vistas à contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros 
Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade pública em atendimento às 
necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS, no valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e 
três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses. 

Camapuã- MS, 04 de março de 2022. 

Moisés Mancebo Manhães Junior 
Agente de Contratação 



~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

Demonstração de Compatibilidade da Previsão de Recursos 

Ao Ilustríssimo 
Presidente da Câmara Municipal 
Sr. Lellis Ferreira da Silva 

Diante da solicitação feita por Vossa Excelência estou enviando em anexo documento com 
expressão da dotação orçamentária, bem como, formalizando após a ratificação da inexigibilidade, a 
reserva da dotação a ser utilizada, para que os mesmos possam instruir o Processo Administrativo n" 
005/2022, cujo objeto é "contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e 
Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade pública em 
atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/MS, no valor de R$ 123.600,00 
(cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses". 

Camapuã- MS, 02 de março de 2022. 

E)jsângel~Va Barbosa 
Contadora-CRC/MS 010460/0-7 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ) 
'~ ;1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES De CAMAPUA 

RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUAlMS 

Quality Sistemas 

Exercício: 2022 

Extrato Dotação por Natureza de Despesa - Síntetico 
Período de 01/01/2022 a 31/03/2022 

Natureza da Despesa Descrição Inicial Atual Empenhado Anulado Liquidado Pago A Pagar Saldo Oot. 

3.3.9039,00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 785.600,00 785.600,00 251.827,24 0,00 63.831,35 63.831,35 187.995,89 533.772,76 

TOTAL GERAL..: 785,600,00 785.600,00 251.827,24 0,00 63,831,35 63.831,35 187.995,89 533.772,76 
---- 

• Valor A Pagar - valor empenhado - valor pago 
• O valor da liquidação é referente aos empenhos demonstrados no período selecionado, 

'Ti 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNP J 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO FINANCEIRA 

Vimos encaminhar o presente Processo para formalização de Parecer Técnico com vistas à 
"contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para 
prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade pública em atendimento às 
necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS, no valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e 
três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses", e posterior envio à Assessoria 
Jurídica, para emissão do Parecer Jurídico e, se atendidas às legalidades formais, formalização do 
respectivo Contrato, Declaração de Inexigibilidade e a sua Ratificação, bem como a remessa da 
cópia do contrato ao Departamento de Contabilidade para providencias de empenho. 

Declaramos, para devidos fins de comprovação financeira, a existência de R$ 533.772,76 
(quinhentos e trinta e três mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) para a 
realização de despesas de classificação contábil outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. 

Ao Agente de Contratações para devidas providências. 

Atenciosamente, 

cama~;,~~ 
LMI~ 

PRESIDENTE 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560//010/101/ 

Parecer Técnico 

Inexigibilidade de Licitação n° 00112022 
Processo Administrativo n° 005/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de contabilidade. 

Aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2022, o Agente de Contratação da Câmara 
Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, designado pelo Decreto n? 004/2022, de 04 
de janeiro de 2022, deliberou sobre a "contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos 
Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade 
pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS", no valor de R$ 
123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses", em 
conformidade com o Processo Administrativo n" 005/2022. 

Verifica-se que a supremacia do interesse público fundamenta a existência, como 
regra geral, de licitação prévia para contratações da Administração Pública, no entanto, existem 
hipóteses em que a realização de licitação formal seria impossível ou frustraria a própria 
consecução dos interesses públicos. 

Observa-se, pelos documentos acostados, que o Legislativo Municipal assegurou a 
prevalência dos princípios jurídicos fundamentais para a presente contratação apresentando: razão 
da escolha do fornecedor; previsão de recursos orçamentários e comprovação de regularidade fiscal 
da empresa, entre outros. 

Ainda, a promulgação da Lei 14.039/20, considerou que os profissionais de 
contabilidade prestam serviços técnicos e singulares, passíveis de contratação fora da disputa 
licitatória: 

Art. ]O O art. 25 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 1° e ]O: 

"Art. 25 . 

§ 1 ° Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e 
singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei. 

§ ]O Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de 
profissionais de contabilidade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato. " 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

Pelos documentos juntados, percebe-se que a empresa em questão, cumpre com as 
exigências contidas acima, Especialização e singularidade, uma vez que: 

- Da Notória Especialização: A empresa já prestou serviços a esta Casa de Leis, com 
desempenho anterior indiscutível, atuando com estudos, experiências, pareceres técnicos, 
organização, prestação de contas e capacidade, que corroboraram que seu trabalho é essencial e o 
mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado, além disso, a empresa apresentou 
Atestados de Capacidade Técnica que confirmam excelentes serviços prestados a outros órgãos; 

- Da Singularidade: os serviços a serem contratados não podem ser realizados pelos 
demais servidores do quadro da Câmara, dado sua especialidade e abrangência, pois, vão além dos 
atos meramente administrativos, como descriminado no Termo de Referência. Além disso, não há 
no quadro de servidores o cargo de contador, efetivo ou comissionado. 

Nesse vetor, vale ressaltar os julgados que seguem abaixo: 
"Contratação de serviços técnicos profissionais especializados. Notória 
especialização. Inexigibilidade de licitação. Singularidade. O Decreto-lei n° 
2.300/96 já contemplava a espécie como de Inexigibilidade de licitação, 
desde que evidenciada a natureza singular dos serviços. Têm natureza 
singular esses serviços quando, por conta de suas características 
particulares, demandem para a respectiva execução, não apenas 
habilitação legal e conhecimentos especializados, mas, também, ciência, 
criatividade e engenho peculiares, qualidades pessoais insuscetíveis de 
submissão a julgamento objetivo e por isso mesmo inviabilizadoras de 
qualquer competição (rCE/SP, TC-133.537/026/89. Cons. Claudio Ferraz 
de Alvarenga, 29/11/95) n. 

Sobre o assunto, cite-se, por exemplo, o Mestre Hely Lopes Meirelles: 
"Segundo a doutrina corrente (a notória especialização traz em seu bojo 
uma singularidade subjetiva) e os dispositivos legais pertinentes, é forçoso 
concluir que serviço técnico profissional especializado de natureza singular 
é um dos enumerados no art. 13 da Lei n. 8.666, de 1993, que, por suas 
características individualizadoras, permita inferir seja o mais adequado à 
plena satisfação do objeto pretendido pela Administração ". (Licitação e 
contrato administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 115). 

E, ainda: 
O que vêm a ser serviços técnicos de natureza singular? Sem dúvida, este 
conceito novo da Lei de Licitações está estreitamente vinculado à notória 
especialização do profissional contratado. O fato de os serviços serem 
singulares não significa sejam únicos, nem que não possam ser executados 
por mais de um prestador. São serviços que não podem ser objetivamente 
comparáveis com outros do mesmo gênero, que apresentem determinadas 
características que os individualizem, porque prestados por profissionais de 
notória especialização. (..) Tem-se entendido, também, que serviços 
singulares são aqueles que podem ser prestados com determinado grau de 
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Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536//560/1010//0// 

Fis: 

confiabilidade por determinado profissional ou empresa cuja 
especialização seja reconhecida ... (p.55). 

Considerando que os motivos aduzidos se enquadram, sem sombra de dúvida no 
inciso Ill, "c", do Artigo 74, da Lei Federal n° 14.133/21, de 01.04.2021, cuja inexigibilidade 
ressalta: 

Art. 74. É inexigivel a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos 
de: 

111 - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

Por fim, verifica-se que todos os pontos levantados se refletem na regularidade da 
contratação, porém, um dos pontos a serem comprovados nas contratações por inexigibilidade de 
licitação, conforme legislação aplicável, é a comprovação de preço praticado em mercado, por sua 
vez, quanto à justificativa do preço, pelos documentos juntados, não restou comprovado que a 
escolha da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli no valor de R$ 
123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais) possui compatibilidade com valores que 
estão sendo praticados em outras entidades quando de suas contratações pela mesma empresa. 

Notório é que as contratações por meio de Inexigibilidade de Licitação não se 
prendem aos valores e sim na especialização e singularidade dos serviços, porém, deve-se vincular 
aos valores já cobrados pela futura contratada nos demais órgãos públicos ou privados que presta o 
mesmo serviço ou serviço similar. 

Como se observa, os próprios contratos apresentados pela empresa em outras 
entidades dão conta de valores bem inferiores ao apresentado à Câmara Municipal, cujo objeto são 
o mesmo da presente contratação, inclusive, a empresa apresentou Pareceres Técnicos emitidos para 
a Câmara Municipal de Bandeirantes/MS, cujo valor contratual se firmou bem abaixo do ofertado à 
Câmara Municipal de Camapuã/MS, sendo que neste outro município foi pactuado em R$ 
52.440,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais), conforme Termo Aditivo constante 
no portal da Transparência (anexo). 

Dessa forma, por todo o exposto e demais informações trazidas aos autos, 
solicitamos que o gesto r complemente a Justificativa apresentada quanto ao valor a ser contratado e 
que a empresa em questão esclareça a diferença entre os valores pactuados, sob pena de não 
comprovação de que os valores são os praticados em mercado e estão de acordo com as exigências 
legais. 

Após estas informações complementares e necessárias, se restar comprovado que o 
preço se encontra dentro do praticado em mercado, apresentaremos parecer favorável à contratação, 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul Fig:~3 L _'o> 

CNPJ 03.969.995/0001-91 
Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

porém, sem a devida comprovação consideramos que a contratação não se encaixa em todas as 
exigências legais de inexigibilidade de licitação e, portanto, somos desfavoráveis à mesma, razão 
pela qual submetemos nossa decisão a superior apreciação. 

Camapuã - ~e 2022. 

Moisés Mancebo Manhães Junior 
Agente de Contratação 
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\"i·:· Gestão d@ Contratos 1.3.8.0 
~ ~ Informações sobre os contratos e adttivos realizados entre a entidade e outras partes. 

Unidade GeStor4: CA)I,ARA MUNICIPAL Exercicio: I 2021 ~ I k~ntr<iltc/f'ornecedc,.ríCP;:!C~PJ ~ Exportar: .?l ~ ~ 
Janeiro 1 Fevereiro I Março f Abril I !Mi2 I Junho I Julho I Agosto I Setembro I OUtubro I Novembro I Dezembro 

~~·.c;n· •... tl'F/CNP.l TIpo Vleênoia do _to Valor • 000000512019 QUALITY SISTEMAS LTOA· EPP ADITIVO POR VALOR E 
05.373.36410001·30 PRAZO(ACRÉSCIMO) 

03/05/2021 a 
02!05i20Z2 R$ 63.600.00 ••• 

Objeto do Controto 
Ccntrataçào de servíços de tocaçâo de softwares, conforme contrato. 

000000512021 
SiSTEMA DE RADtOfUSÃO RlBAS 
00 BIO PARDO LTOA·Mf D3.744.U3/0001·51 CONTRATO PRItIQPAL 

()6105/2021 a 
06101/2022 RS 24.000,00 •• 

Objeto do Contrato 
Ccntreraçãc de empresa especialtzada para prestação de serviços com 15 inserções dfárias de:W e transmissão das sessões ordinãr1as e 
extraordin.árlas e solenes em audfo. 

PRIMAZIA CONSULTORlA 8: 
DOOOOOM2020 P?OJETOS CONT ÁSEIS E 

flNA!KEIROS EIRELI 

ADITIVO POR VALOR E 
13.647.880/0001·34 PRA20(ACRÉSCIMO) 

07105/2021 a 
07/0512022 R$ 52.440.00 ••• 

Objeto do Contrato 
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAABRANGENDO AS ÁREAS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIA, fiNANCEIRA E PATRIMONIAL, COMO 
TAMBÉM CONCEDER EMISSÃO DE PARECERES E CONSULTAS, SEMPRE QUE fOR SOLICITADO O}..NDO SUPORTE NAS ORIENTAÇÕES, TREINA~IENTOS, 
El.ABORAÇ';.O E AlIÁLlSES E EAUSSft.O DE RELATÓRIOS DE SICOM E LRf TRANSPARÊNCIA. 

Copyright <J:o 1.-1)22 ! Todos os direitos reservados, I www • ..-."lltysistemas.com.br 
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Arqui';o Nenhum Arquivo encontrado 

I!m:.N~ . ',. . . " Arquivo . . •• 
0000001/2021 ADITIVO POR VAlOR E PRAZO (ACRÉSCIMO) 

IHh;...·! Wd 
Nenhum Arquivo encontrado 07/05/2022 RS 52.440,00 

mBl!..«Hf,;;g:me·g'M- 4fb'U·.·6~. Hiotórico do Pata- ~>:!:II 

246i202O 1/2020 

Importancía referente pagamento com prestaçâo óe 

409/2020 1 08/0612020 serviços de assessoria. e consultaria abrangendo as 4.370.00 areas contabets, orçamentária, financeira to 
patnmontat, conforme contrato nO 0612020. 
tmportancia referet1te pagamento com prestação de 

-48312020 2 13/0712020 serviços ~ as~essoria e cO~lt~a ~ngefldo as 4.370,.00 
áreas ccntabeis, orçamentana, fmanc€'lra e 
patrimonial, conforme contrato nO 06/2020. 
Importancia referente pagamento com prestação de 

534/2020 3 10/08/2020 serviços de assessoria e consultaria Ll:brangendo as 4.370,00 áreas contábeis, orçamentárta, financeira e 
patnmontal. conforme contrato nO 06í2020. 
Importanda referente pagamento serviços de 

58lfl020 4 08t09/2020 assessoria E? ccnsuítcda abrang-endo as areas 4.370,00 ccntábets, orçamentária. financeira e patrírroníat, 
conforme contrate n' 06/2020. 
Importancia referente pagamento de serviços de 

62712020 5 08/10/202.0 assessoria e consuuone abrangendo as áreas 4.370.00 ccntabets, orçamentária, financeira e patrtrronlat, 
corscnre contrato n~ 06/2020. 

Importancia referente pagamento com prestação de 

667/2020 6 06 1 2020 serviços de assessoria e consultaria a.bnulgendo as 4.370.00 /1 / áreas contábeis, orçamentária, financeira e 
patrfmonial. conforme contrato ,,0 0612020. 
Importancia referente pagamento com prestação de 

713/2020 7 07.112/2020 serviços de assessoria e consultaria abrangendo as 4.370.00 areas contãbets, orçamentárta, financeira E" 
patrtmootal. conforme contrato n° 06i2020. 
InVV'>n:>.n...j", rofoo •..•••••• I-.:o ~", •• "" .••••••• n+,.. •.• .o ", •. oo:t':o.""';;"" rloO 
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~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Fis~ ~~ ~'_"'......:n~,!- ".,:.r~ Estado de Mato Grosso do Sul 

CNPJ 03.969.995/0001-91 
Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

Solicitação de Parecer Jurídico e demais providências 

À 
Assessoria Jurídica 

Vimos encaminhar o presente Processo Administrativo n° 005/2022 para formalização de 
Parecer sobre a futura contratação e, se atendidas as legalidades formais, confecção do respectivo 
Contrato e da Declaração de Dispensa, com vistas à contratação da empresa Primazia Consultoria 
& Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria técnica de 
contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS", no 
valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme solicitado pelo senhor Presidente, em despacho exarado no presente processo. 

Atenciosamente, 
Camapuã - MS, 04 de março de 2022. 

Moisés Mancebo Manhães Junior 

Agente de Contratação 



A N 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul Fia: ~ 5 
CNPJ 03.969.995/0001-91 -- 

Rua Campo Grande nO. 353 - centro - Camapuli' MS - Fone: (67) 3286-1560' 1536' 1010' 1011 

DECRETO N° 04, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E 
EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NOS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ÂMBITO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CAMAPUÃ. 

o Vereador LELLlS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento 
Interno e, 

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em 
especial a Lei Federal nO. 14.133/21, de 01 de abril de 2.021, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública; 

RESOLVE: 
Art. 1°. Designar para atuar como Agente de Contratação em 

licitações no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã/MS, o 
servidor MOISÉS MANCEBO MANHÃES JUNIOR. 

Art. 2°. Nas licitações na modalidade pregão, o agente da 
contratação será denominado Pregoeiro. 

Art. 3°. Ficam designados para atuarem como membros da equipe 
de apoio em licitações no âmbito da Câmara Municipal de Camapuã-MS, os 
servidores KENIS FERREIRA DE OLIVEIRA e SILVIO JOSÉ CONEGUNDES, 
como membros titulares. 

Art. 4° Atuará como suplente do Agente de Contratação o servidor 
DANNY LEMOS DE CARVALHO e como suplente da equipe de apoio a servidora 
ROSANGELA DA SILVA DE OLIVEIRA. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se os Atos contrários. 

Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do 
mês de janeiro de 2022. 

~ VEREADOR LELLlS FER ~VA 
Presidente 



---'---~--------- 
Diário Oficial N° 3004 Qu!.r:ta-felra, 05 de Janeiro de 2022 ,~~eM~t'!oLGR08S0QOWJ.j 
Art. 1° Fica nomeada a Sra. GRASSIELI VILELA DA SILVA PEREIRA, no cargo em comissão de Diretor de 
Planejamento Estratégico e Operaclonal, slmbolo PM-DIR, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022. 

Camapuã-MS, 03 de janeiro de 2022. Fis: b 
Manoel Eugênio Nery ~ 

Prefeito Municipal de Camapuã 
Matéria enviada por LUCAS EDUARDO VIEIRA CARVALHO 

Secretaria Municipal de Assuntos Jur(dlcos 
DECRETO NO 4.781, DE 03 DE JANEIRO DE 2022. 

Nomeia membro para compor o Conselho Tutelar que Integra o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e Adolescente - CMDCA e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 69 da Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

DECRETA: 
Art. 1° Fica nomeada a Sra. JESSIKA PEREIRA FURTADO, para compor o Conselho Tutelar que integra 

o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em substituição a Sra. LUCIANA 
DA SILVA FERNANDES, que se encontra de férias, conforme dispõe a Lei Municipal nO 1.975/2015. 

___ Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro 
---2022, estando em vigor até a data de 01 de fevereiro de 2022. 

Camapuã-MS, 03 de janeiro de 2022. 
MANOEL EUGÊNIO NERY 

Prefeito Municipal de camapul 
Matéria enviada por LUCAS EDUARDO VIElRA CARVALHO 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
DECRETO N° OS, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

DESIGNA COMISSÃO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ. 
O Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara MuniCipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, em especial a Resolução nO. OS/2021; 
RESOLVE: 
Art. 1°. Designar para atuar como membros da Comissão de Ética dos Servidores da Câmara de Camapuã/MS, os 
seguintes servidores efetivos e estáveis; 
- ROSÂNGELA DA SILVA DE OLIVEIRA, como Presidente; 
- CRISTIANE GUTIERREZ, como Relatora; ......-..., ,- 

~ ()ISES MANCEBO MANHAES JUNIOR, como membro; 
- GEOVANE PINHEIRO DIAS, como suplente. 
Art. 2°. A composição da Comissão de Ética deverá ser renovada a cada 03 (três) anos de sua formação inicial, podendo 
haver recondução dos cargos. 
Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos contrários. 
Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

----------, -- 
Câmara Municipal de Camapuã-MS. 

DECRETO NO 04, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 
DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO 
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ. 
O Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO as razões motlvadoras do presente ato administrativo, em especial a lei Federal nO. 14.133/21, de 01 
de abril de 2.021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; 
RESOLVE: 
Art. 10. Designar para atuar como ,Agente de Contratação em licitações no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores 
de Camapuã/MS, o servidor MOISES MANCEBO MANHAES JUNIOR. 

--------- ... ----- ----·--'---'1-0-4-· 



º~rlo Oflc~~ol'l~4 ._. _ Quarta-feira, 05 de janelro--d;2õ22-------:-~~JJlM~t'!oLG80asopo& 
Art. 2°. Nas licitações na modalidade pregão, o agente da contratação será denominado Pregoeiro. 
Art. 3°. Ficam designados para atuarem como membros da equipe de apoio em licitações no âmbito da Câmara Municipal 
de Camapuã-MS, os servidores KENIS FERREIRA DE OLIVEIRA e SILVIO JOSÉ CONEGUNDES, como membros titulares. 
Art. 4° Atuará como suplente do Agente de Contratação o servidor DANNY LEMOS DE CARVALHO e como suplente da 
equipe de apoio a servidora ROSÂNGELA DA SILVA DE OLIVEIRA. 
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos contrários. Fis: ~ 
Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

--_._--_._---- 
Câmara Municipal de Camapuft-MS. 

DECRETO N° 03, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 
"Designa Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Camapuft-MS, e dá outras providências". 

o Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação Patrimonial dos bens do Poder Legislativo Municipal: 
,...J:tESOLVE: 

Artigo 1° - Designar a composição da Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Camapuã-MS, 
com a seguinte formação: 

I - Adllson Lemes dos Santos - Presidente; 
II - Geovane Pinheiro Dias - Membroi 
lI! - Silvio José Conegundes - Membro. 
Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2.022. 
VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 

Presidente 
Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapuft-MS. 
DECRETO NO 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

ALTERA FISCAL DE CONTRATOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ. 
''''''''_'ereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 

-- 1.;.. osso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo: 
RESOLVE: 

Art. 10. Designar para atuar como FISCAL DE CONTRATOS no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã/ 
MS, o servidor efetivo GEOVANE PINHEIRO DIAS. 
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos Contrários. 
Da Presidência da Câmara Municipal de CamapulVMS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

licitação 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES N. 01/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público aos interessados que se encontram 
abertas as inscrições cadastrais, para fornecimento de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC para pessoas 
jurídicas e físicas, fornecedores de produtos, materiais, serviços e obras, ao fito de participarem de licitações. 
1. DA DOCUMENTAÇÃO: 
1.1.05 Interessados deverão apresentar em envelope lacrado os documentos relacionados no Item 2, Nem original, em 
publicação em órgão da imprensa oficial ou em qualquer processo de cópia autenticada, os quals deverao ser entregues 
no Setor de Licitações no mesmo endereço constante no tlmbrado deste. 
1.2.0 envelope deverá estar identificado em sua parte externa com os seguintes dados: 

www-:diiii'iôoftclalms.com.brl8s50m85ul· ----·------i-05- 



_·s·~Q .. l ••. e o ........ _. 

JUSTIFICATIV A 

Senhor Lellis Ferreira da Silva 

Presidente da Câmara Municipal de Camapuã - MS 

Assunto: Correção valor 

Prezado Presidente 

Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, a Câmara Municipal de Camapuã possui 

com a empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, o Contrato 

Administrativo n° 002/2017, oriundo da Tomada de Preço n" 001/2017, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada profissional de assessoria e consultoria nas áreas: 

orçamentária, contábil, financeira, administrativa, patrimonial e de planejamento. 

O Contrato Administrativo n" 002/2017, foi assinado em08 deMarço de 2017, com 

prazo de vigência de 12( doze) meses, contado da data de assinatura e prorrogada via Termo Aditivo 

com data de vigência até 08 de março de 2022. 
Os serviços vêm sendo prestados regularmente e satisfatoriamente, contribuindo 

sobremaneira para que haja controle e transparência dos gastos e ações públicas, de modo que 

solicitamos a prorrogação contratual, por igual período, conforme preceitua o art. 57, lI, da Lei n? 

8666/93, uma vez que se tratam de serviços que trazem beneficio à Administração. 

Tendo em vista o encerramento do mesmo e a possível contratação por inexigibilidade 

o mesmo está sendo corrigido o índice apenas dos últimos 12 meses, lembrando que desde o i n í c i o 
do contrato o mesmo não foi concedido reposição da atualização monetária. Destacamos ainda que 
a correção está sendo realizada pelo índice do IPCA que onera em menor valor a Câmara 

Municipal, tal reposição para atualização da inflação, tem previsão do §8°, do artigo 65, da 

Lei n° 8666/93, bem como é previsto a atualização na Cláusula Terceira, §3° do contrato. 

A atualização foi realizada no site https://calculoexato.com.br, conforme segue 

anexos. 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 1 



Certo de contarmos com vossa compreensão, aproveitamos para renovar 

protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Elísângela da Sil~osa 

Contadora - CRCIMS 10460 

Contribuindo com a eficiência e a legalidade no Serviço Público 2 



04/03/202210:17 Cálculo Exato 

Cálculo Exato 

Reajuste de aluguel 

Reajustes do aluguel a partir do início do contrato em 08-Março-2017 pelo índice IPCA - índ. Preços ao Consumidor 
Amplo, em base anual 

Valor do aluguel no início do contrato: R$9.400,00 
Data do início do contrato: 08-Março-2017 
Periodicidade utilizada para o cálculo do reajuste: anual 
índice utilizado para o cálculo do reajuste: IPCA - lnd, Preços ao Consumidor Amplo 

.:;~- \ 

Reajuste em 08-Março-2018: 
Variação do índice: 
Valor reajustado: 

2,84% 
R$9.667,41 

Reajuste em OS-Março-2019: 
Variação do índice: 
Valor reajustado: 

3,89% 
R$10.043,50 

.J2.P.ajuste em OS-Março-2020: 
Variação do índice: 
Valor reajustado: 

4,00% 
R$10.445,74 

Reajuste em 08-Março-2021: 
Variação do índice: 
Valor reajustado: 

5,20% 
R$10.9SS,42 

Observações sobre a atualização: 
IPCA - índ. Preços ao Consumidor Amplo é um índice divulgado na forma de percentual mensal. A variação entre duas datas é 
calculada pelo acúmulo dos valores no período. 

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram: 
Março-2017 = 0,25%; Abril-2017 = 0,14%; Maio-2017 = 0,31%; Junho-2017 = -0,23%; Julho-2017 = 0,24%; Agosto-2017 = 0,19%; 
Setembro-2017 = 0,16%; Outubro-2017 = 0,42%; Novembro-2017 = 0,28%; Dezembro-2017 = 0,44%; Janeiro-2018 = 0,29%; 
Fevereiro-2018 = 0,32%; Março-2018 = 0,09%; Abril-2018 = 0,22%; Maio-2018 = 0,40%; Junho-2018 = 1,26%; Julho-2018 = 
0,33%; Agosto-2018 = -0,09%; Setembro-2018 = 0,48%; Outubro-2018 = 0,45%; Novembro-2018 = -0,21%; Dezembro-2018 = 
jl...j5%; Janeiro-2019 = 0,32%; Fevereiro-2019 = 0,43%; Março-2019 = 0,75%; Abril-2019 = 0,57%; Maio-2019 = 0,13%; Junho- 

19 = 0,01%; Julho-2019 = 0,19%; Agosto-2019 = 0,11%; Setembro-2019 = -0,04%; Outubro-2019 = 0,10%; Novembro-2019 = 
0,51%; Dezembro-2019 = 1,15%; Janeiro-2020 = 0,21%; Fevereiro-2020 = 0,25%; Março-2020 = 0,07%; Abril-2020 = -0,31%; 
Maio-2020 = -0,38%; Junho-2020 = 0,26%; Julho-2020 = 0,36%; Agosto-2020 = 0,24%; Setembro-2020 = 0,64%; Outubro-2020 = 
0,86%; Novembro-2020 = 0,89%; Dezembro-2020 = 1,35%; Janeiro-2021 = 0,25%; Fevereiro-2021 = 0,86%. 

https:/Icalculoexato.com.br/imprimir.aspx?codMenu=AlugReajuste 1/1 
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Cálculo Exalo 

Reajuste de aluguel 

Reajustes do aluguel a partir do início do contrato em 08-Fevereiro-2021 pelo índice IPCA - Ind. Preços ao Consumidor 
Amplo, em base anual 

Valor do aluguel no início do contrato: R$9.400,00 
Data do início do contrato: 08-Fevereiro-2021 
Periodicidade utilizada para o cálculo do reajuste: anual 
índice utilizado para o cálculo do reajuste: IPCA - índ. Preços ao Consumidor Amplo 

I- S _ .lv<::).1 

Reajuste em 08-Fevereiro-2022: 
Variação do índice: 
Valor reajustado: 

10,38% 
R$10.375,67 

Observações sobre a atualização: 
IPCA - índ. Preços ao Consumidor Amplo é um índice divulgado na forma de percentual mensal. A variação entre duas datas é 
calculada pelo acúmulo dos valores no período. 

~ valores do índice utilizados neste cálculo foram: 
. ..;vereiro-2021 = 0,86%; Março-2021 = 0,93%; Abril-2021 = 0,31%; Maio-2021 = 0,83%; Junho-2021 = 0,53%; Julho-2021 = 
0,96%; Agosto-2021 = 0,87%; Setembro-2021 = 1,16%; Outubro-2021 = 1,25%; Novembro-2021 = 0,95%; Dezembro-2021 = 
0,73%; Janeiro-2022 = 0,54%. 

-- 

https://calculoexato.com.br/imprimir.aspx?codMenu=AlugReajuste 1/1 



'" CAM RA Assessoria 
MUNICIPAL Jurídica - · ~: }J;:):1J . .. . - ... 
DE CAMAPUÃ 
MATO GROSSO DO SUL 

Rua Campo Grande, nO 353, Centro 
CEP 79.420-000{ Camapuã - MS 
(67)3286-1536-(67)3286-1010 
E-mail: alex.sandropacheco@hotmail.com 

PARECER JURÍDICO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°: 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2022 

EMENTA: Direito Administrativo. Inexigibilidade de Licitação. Parecer Conclusivo. 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica de 

contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de 

Camapuã/MS Legalidade da Inexigibilidade. 

I - DO RELATÓRIO 

Tratam os autos de consulta formulada pelo Agente de Contratação em 

Licitações da Câmara Municipal de Camapuã sobre a legalidade do certame na modalidade de 

inexigibilidade, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de consultoria técnica de contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara 

Municipal de CamapuãlMS. 

É a síntese do necessário. 

Passo a opinar. 

II-DAFUNDAMENTAÇÃO 

1. Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a 

regularidade do certame na modalidade de dispensa, levado a feito tendo como objeto os itens 

discriminados no relatório. 

2. De início, convém destacar que compete a esta Assessoria 

Jurídica, nos termos do art. 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 

conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera 

- Página - 1 - de 8 



discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões 

de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

3. Além disso, o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, 

conforme precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça - STJ, não vinculando a decisão do Chefe do Poder Legislativo, cabendo a este a decisão 

sobre a conveniência e oportunidade da contratação. 

4. No que se refere ao mérito, importa ressaltar que os serviços 

acima discriminados são necessários para possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos do 

Poder Legislativo, tais como a formalização de pagamentos, envio de documentos contábeis ao 

TCE/MS, como SICOM, SICAP e outros, além de permitir a elaboração dos balancetes mensais 

e balanço geral da Câmara Municipal. Ainda, os serviços se mostram necessários para 

, realização da execução orçamentária, registro do duodécimo e registro de despesa, operações 

de crédito, obrigações patronais, variações patrimoniais e outros. 

5. O princípio da licitação significa que essas contratações ficam 

sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a 

Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da 

moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder 

Público. É hoje um princípio constitucional, nos precisos termos do art. 37, XXI, da 

Constituição. 

6. Dito isso, cumpre pontuar que a contratação de serviços pela 

Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao 

interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre 

outros. 

7. O art. 37, XXI, como nele se lê, alberga o princípio, ressalvados 

os casos especificados na legislação. O texto é importante, porque, ao mesmo tempo em que 

firma o princípio da licitação, prevê a possibilidade legal de exceções, ou seja, autoriza que a 

legislação especifique casos para os quais o princípio fica afastado, como são as hipóteses de 

dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

8. Se o princípio é constitucional, a exceção a ele, para ser válida, 

tem que ter também previsão constitucional. Essa cláusula excepcional é que dá fundamento 

constitucional as hipóteses, previstas em lei (Lei 14.133/2021), de licitação dispensada, de 

licitação dispensável e as de inexigi .. ade de licitação. 
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9. Regra geral, os serviços acima especificados devem ser realizados 

por profissionais integrantes do quadro de pessoal da Administração Pública. 

10. Feitas tais considerações, vale assentar que, de acordo com o 

quanto disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a regra no serviço público é a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, 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. s s 

11. As exceções, por sua vez, segundo o referido artigo, deverão 

estar expressamente previstas em Lei. Sendo assim, o Legislador infraconstitucional, ao editar 

a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.l3 3/2021), enumerou, nos artigos 

74 e 75, as hipóteses de inexigibilidade de licitação e de dispensa, respectivamente. 

12. Diz o art. 74 da Lei n° 14.133/2021, in verbis: 

Art. 74. É inexigivel a licitação quando inviável a competição, em 
especial nos casos de: 
(. .. ) 
11! - contrafação dos seguintes serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação: 
( .. ) 
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 
(..) 
§ 3° Para fins do disposto no inciso lI! do caput deste artigo, 
considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com 
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
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13. No que se refere às hipóteses de contratação direta, a Professora 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ', esclarece que: 

(( (..) na dispensa, há possibilidade de competição que justifique a 
licitação; de modo que a lei facuLta a dispensa, que ficaria inserida na 
competência discricionária da Administração. Nos casos de 
inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe 
um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da 
Administração; a licitação é, portanto, inviável. " (Destacamos) 

14. Nesse contexto, insta registrar que a Lei n" 14.133/2021, em seu 

artigo 74, Ill, "c", autoriza a contratação direta dos serviços técnicos nele enumerados, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. 

15. Porém, não obstante tal permissão, cabe ao Poder Público, 

mesmo nesses casos, a realização de procedimento prévio, com atendimento às formalidades 

necessárias para que fique demonstrado, de forma inequívoca, a inviabilidade de competição, 

a natureza singular do objeto e a notória especialização do contratado. 

16. Veja-se que o artigo 6°, inciso XVIII, da Lei n° 14.133/2021, 

estabelece como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, 

aqueles realizados em trabalhos relativos a assessorias e consultorias técnicas e auditorias 

financeiras e tributárias. 

17. Contudo, o mero enquadramento da atividade no referido artigo, 

por si só, não é suficiente para que a Administração Pública contrate diretamente o particular 

sob a égide do artigo 74, Ill, da multicitada Lei n" 14.133/2021. 

18. Repise-se que, para que se caracterize a situação de 

inexigibilidade descrita no supracitado regramento legal, é necessária a configuração, no caso 

concreto, do requisito de admissibilidade expressamente previsto no caput do artigo 74, qual 

seja, a inviabilidade de competição, que, em tais situações, somente se perfaz, através da 

presença cumulativa de dois pressupostos: a singularidade do serviço e a notória especialização 

do contratado. 

19. Assinale-se, porque necessário, que a inviabilidadc de disputa 

decorre tanto da ausência de pluralidade de concorrentes quanto da peculiaridade da atividade 

a ser executada pelo particular (quando o serviço a ser efetuado for de natureza personalíssima, 

porque pressupõe, por exemplo, o desenvolvimento de atividade criativa e intelectual). 
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20. Percebe-se, pois, que a inviabilidade de competição decorre de 

circunstâncias extranormativas, característica esta inerente à inexigibilidade de licitação. De 

tal maneira, tem-se que as situações que ensejam tal espécie excludente do certame licitatório 

não se exaurem naquelas previstas na Lei 14.133/2021, os quais tratam de hipóteses meramente 

exemplificativas. 

21. Isso porque, analisando os documentos acostados, bem como a 

'vida' pregressa da empresa, constata-se que outra conclusão não se chega senão a que perfilhe 

pelo entendimento de que o serviço oferecido é de notória qualidade e especialidade técnica. 

22. ln casu, a interessada, segundo os documentos repousados, já 

obteve contratos com outras pessoas jurídicas de direito público, ocasião em que se fez 

clarividente a satisfação dos seus usuários com o serviço oferecido. 

23. A área requisitante indica a contratação da Empresa PRIMAZIA 

CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI, empresa que 

presta serviços de assessoramento em contabilidade pública e que conta com responsável 

técnica dotada de notoriedade. 

24. De mais a mais, de notar que os documentos colacionados pela 

pessoa jurídica espelham a sua regularidade jurídica, técnica e fiscal, inexistindo, nesta senda, 

motivos ou vícios que ensejem a rejeição da pretensão à contratação almejada. 

25. Logo, considerando a Administração que o serviço a ser 

contratado é singular, nos termos acima postos, poderá escolher, de forma discricionária - e 

devidamente justificada -, o profissional para prestá-lo, fazendo-o em razão de sua notória 

especialização e do grau de confiança que nele deposita. 

26. A justificativa da contratação almejada encontra-se presente na 

documentação apresentada pela empresa e sua sócia, bem como manifestação do Agente de 

Contratação. 

27. Importante destacar, ainda, o disposto no artigo 25, Decreto-Lei 

n° 9.295, de 27 de maio de 1946, senão vejamos: 

Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 
(..) 
§ 10 Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, 
técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, 
nos termos da lei. 
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28. A inexigibilidade de certame licitatório para a escolha, pela 

Administração Pública, do prestador dos serviços técnicos profissionais especializados 

pretendidos somente se legitima acaso o serviço a ser contratado se revista de natureza 

singular, assim entendido como aquele cujo caráter incomum, não rotineiro, particular, 

especial, excepcional, torne o objeto a ser contratado tão único e individual, distinto dos 

demais da sua espécie, que faça com que a sua satisfatória execução somente possa ser 

adjudicada a prestador dotado de conhecimentos diferenciados dos demais disponíveis no 

mercado. 

29. Além disso, o aludido prestador deve ser titular de notória 

especialização, assim conceituada pelo §3° do citado artigo 74, como: 

"(..) o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir 
que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato. (..)" 

30. Vê-se, pois, que o requisito da notória especialização não se 

confunde com a especialização comum, ordinária. Ao revés, é a especialização diferenciada, 

dotada de qualidade mais reconhecida, consagrada no respectivo ramo de atuação. 

31. Passando a analisar mais especificamente o pressuposto da 

notória especialização, saliente-se que o mesmo se perfaz nos atributos que destacam um 

determinado particular em relação aos demais, traduzindo-se, portanto, na sua maior 

habilitação em executar o objeto singular do contrato. 

32. Sublinhe-se que este pressuposto poderá ser testificado mediante 

documentos formais, como título de especialização, certificado de cursos, autoria de obras 

técnicas e o desenvolvimento eficaz de serviços semelhantes. 

33. É cediço que a Administração não tem como atestar, com 

exatidão, a capacitação do contratado. Todavia, tal fato não a autoriza a contratar diretamente 

o particular sem perquirir a qualificação do mesmo, a fim de que fique evidenciado, ao menos, 

que suas habilidades transcendem o conhecimento comum e que são adequadas à execução do 

objeto do ajuste. 

34. Dessa forma, pontue-se, mais uma vez, para que a Administração 

contrate diretamente por inexigibilidade, deve ficar adequadamente demonstrada, através de 

elementos objetivos e formais, a notória es cialização do particular contratado. 
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35. Visto isso, para cumprir os requisitos legais e provar a notória 

especialização, foram juntados Certificado de Pós-Graduação e Atestados de Capacidade 

Técnica, atestados estes que evidenciam os trabalhos realizados pela empresa, o que acabam 

por indicar a especialização notória da mesma. 

36. Desse modo, provada a especialização notória do quadro da 

empresa que se inexige licitação para a contratação, cabe ao administrador público a 

discricionariedade para definir sobre a singularidade dos serviços prestados pela empresa em 

questão. 

37. Outro ponto relevante a considerar na presente contratação é a 

absoluta adequação do preço da prestação do serviço com os valores do mercado local. 

38. O valor discriminado na Cotação de Preço apresentada pelo 

proponente foi estruturado com base nos valores praticados para o mesmo objeto em outros 

órgãos deste Estado, além do que se refere ao mesmo preço que já era praticado pela 

empresa nesta Câmara de Vereadores, apenas com a correção pelo IPCA-E, 

considerando também a natureza e quantidade dos serviços que serão realizados, o que 

demonstra a coerência do valor proposto com o efetivamente praticado na realidade local. 

39. Há de ressaltar que há vários anos a empresa já presta serviços a 

este órgão, mantendo-se o mesmo valor e, agora, apenas procedendo a sua correção monetária, 

para fins de recomposição financeira. 

40. Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente 

inexigibilidade de licitação e perfeita adequação do preço proposto. 

41. Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos 

epigrafados, é de ser acolhida a contratação. 

42. É o parecer, ora submetido à douta apreciação de Vossa Senhoria 

para deliberação sobre a conveniência e oportunidade da contratação. É como se orienta, sub 

censura. 

111 - DA CONCLUSÃO 

43. Diante do exposto, opina-se pela regularidade do certame, cuja 

finalidade descrita no objeto é de interesse público, considerando que o bem jurídico tutelado 

é necessário para o desenvolvimento das atividades essenciais do Poder Legislativo Municipal 

e para aperfeiçoamento dos serviços públicos. 

- Página - 7 - de 8 



À consideração de Vossa Senhoria. 

Camapuã - 

l\\e'1. san ~ .)\l{\Õ\co 
p...ssessot ,\8,841 

AI~~ro Pachcco Rocha 
Assessor Jurídico - OAB/MS n" 18.847 

_' _ .,....0. ..... ..I\\..Jq ..J ., .. - -.-- . 
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~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul Fls: ) .lCJ 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

PARECER TÉCNICO - CONTROLE INTERNO 

Objeto: Trata a presente solicitação de parecer técnico sobre a contratação da empresa 
Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de 
consultoria técnica de contabilidade pública, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal 
de CamapuãlMS", no valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo 
período de 12 (doze) meses. 

A solicitação é formalizada pela autoridade competente, qual seja, Presidente da 
Câmara Municipal, que demonstrou a necessidade da contratação, formalizando Estudo Preliminar 
Técnico e Termo de Referência sobre a contratação. 

Há comprovação da existência de dotação orçamentária para a despesa a ser realizada. 

Quanto ao posicionamento do Agente de Contratação, em seu Parecer Técnico, o 
mesmo se mostrou desfavorável à contratação por falta de comprovação de valor praticado em 
mercado, orientando o gestor a solicitar da empresa em questão tal comprovação. 

A empresa, por sua vez, justificou reajuste de preço referente a processo anterior 
firmado com a Câmara Municipal, por meio de Tomada de Preços, que em nada se relaciona com o 
processo atual, visto o procedimento licitatório e o procedimento para contratação por 
inexigibilidade de licitação serem distintos e possuírem ritos e exigências totalmente diversos, não 
cabendo a justificativa apresentada, pois, o pedido de reajuste deveria ser formalizado dentro do 
contrato oriundo da Tomada de Preços, não havendo nenhuma relação com a inexigibilidade que se 
pretende formalizar. 

Dessa forma, a empresa em questão não comprovou que o preço apresentado se 
encontra dentro do praticado em mercado. 

Legislação pertinente: o mecanismo da contratação por inexigibilidade de licitação 
possui previsão na Lei Federal n". 14.133/21, a qual vejamos: 

Art. 74. É inexigivel a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos 
de: 

111 - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilídade para serviços de publicidade e divulgação: 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

Tal redação deve ser considerada levando em conta os dizeres do § 4°, Art. 23 da 
mesma Lei: 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

Fls: ~ ~ -~-- 
§ 4° Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for 

possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ JD, ]O e 3° deste artigo, o 
contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados 
em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas 
fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da 
contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. 

Como visto, o caso em tela se enquadra dentre as possibilidades de contratação por 
inexigibilidade, por se tratar de serviço técnico de assessoria, porém, não se pode visualizar o objeto 
isolado, há a necessidade de comprovação de diversas peculiaridades, como o preço proposto estar 
dentro do praticado em mercado, sob pena de se considerar o mesmo com sobrepreço. 

Inicialmente cabe esclarecer o conceito de sobrepreço trazido pela Lei n". 14.133/21: 
LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente 

superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a 
contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a 
contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, sem i-integrada ou 
integrada; 

E ainda o TCU: 
Sobrepreço: quando o preço de referência é superior ao de mercado (Ac 
TeU31 0/2 00 6-P). 

Pelos documentos juntados aos autos, temos a descrição dos seguintes contratos 
firmados pela empresa em questão, com mesmo objeto que se pretende contratar, onde se verifica 
uma diferença gritante de valores: 

EMPRESA MUNICÍPIO OBJETO DO CONTRATO VALOR DIFERENÇA SOBREPREÇO 
GLOBAL ENTRE EM 

R$ CAMAPUÃ CAMAPUÃ 
Contratação de empresa 
especializada para 
prestação de serviço de 

Primazia assessona e consultoria 

Consultoria Figueirão/MS contábil, com 88.800,00 + de 35% 34.800,00 
acompanhamento e 
controle de execução 
orçamentaria, financeira e 
contábil 

Primazia Bela Vista/MS 46.000,00 + de 170% 77.600,00 
Consultoria 

Primazia Prestação de Serviços de 

Consultoria Bandeirantes/MS Assessoria e Consultoria 52.440,00 + de 135% 71.160,00 
abrangendo as Áreas 
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Fis: ._- 
Contábeis, Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial, 
emissão de pareceres e 
consultas, treinamentos, 
elaboração de análises e 
emissão de relatórios de 
SICOM e LRF 
Transparência 

Primazia CamapuãlMS Prestação de serviços de 123.600,00 S = (E ou C) - M. 

Consultoria consultoria técnica de S(%)=S/M 

contabilidade pública Acórdão 
157/2009-P 

Para o TCU, diferenças em patamares de até 10% refletem variações normais de 
mercado (Acórdãos 136/1995-P e 1. 544/2004-P), assim, o preço ofertado para a Câmara de 
CamapuãlMS está muito longe de se enquadrar nas variações normais de mercado. 

A comprovação de que os preços são os praticados em mercado, como a própria lei traz, 
se dá por meio de notas fiscais apresentadas pela pretensa contratada dos demais contratos 
celebrados em outras entidades, comprovando que é o preço usual de suas contratações para objeto 
similar. 

Como observado, o Agente de Contratação sabiamente questionou tal comprovação e a 
empresa em questão não supriu a falha, ou seja, não comprovou que o valor ofertado é o mesmo 
praticado em outras entidades, ao contrário, verifica-se, dos documentos juntados, que os valores 
que a empresa pratica em municipalidades diversas é bem abaixo do proposto para o Legislativo de 
CamapuãlMS, sendo que os contratos firmados, conforme extratos, são exatamente do mesmo teor 

" que se pretende contratar para esta Casa de Leis, ficando tal diferença sem justificativa plausível e 
por conseguinte, contrária ao que dispõe a legislação. 

Ainda, devemos considerar o que dispõe a Instrução Normativa n", 003/21, deste Poder 
Legislativo: 

Art. 5°. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa, a estimativa dos 
valores deverá seguir os parâmetros apresentados nos artigos anteriores e quando não for 
possível, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com 
os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, com apresentação de 
n otas fiscais. (grifo nosso) 

No mesmo sentido a Instrução Normativa n". 73/20 do Governo Federal, que cabe por 
analogia no caso em tela: 

Art. r Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida 
justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, 
em especial por meio de: 
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I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, 
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da 
autorização da inexigibilidade pela autoridade competente; 

Por fim, interessante destacar o posicionamento do Tribunal de Contas da União, a 
exemplo do que foi decidido pelo Plenário daquela Egrégia Corte, através do Acórdão n." 
1.565/2015, vejamos: 

A justificativa do preço em contratações diretas (..) deve ser realizada, 
preferencialmente, mediante: (i) no caso de dispensa, apresentação de, no 
mínimo, três cotações válidas de empresas do ramo, ou justificativa 
circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima; (it) no 
caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo 
fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas. 

Como restou esclarecido, a empresa em questão não cumpriu com as exigências 
previstas para a contratação por inexigibilidade de licitação, onde há necessidade legal de se 
comprovar o preço ofertado como sendo de mercado, o que a empresa em questão não comprovou, 
pois, não juntou notas fiscais dos outros entes como determina a legislação acima e ainda, 
apresentou contratos de mesmo objeto com valores bem abaixo do ofertado para esta Casa, ficando 
o procedimento, dessa forma, comprometido em sua essência, pois, em desacordo com ditames 
legais, não estando capaz de produzir efeitos. 

Conforme figura a Lei federal n" 4.320/64, juntamente com a Constituição Federal, 
necessário se faz o exame dos atos financeiros do Poder Público pelo sistema de Controle Interno, 
assim, pelos documentos acostados aos autos e pelo exposto acima, esta Controladoria acompanha 
posicionamento do Agente de Contratação e se declara DESFAVORÁVEL à contratação em 
referência por se mostrar incompatível com legislação pertinente e poder configurar proposta com 

-.. sobrepreço. 

Dessa forma, orientamos o gestor a se abster de finalizar a presente contratação nos 
valores apresentados, realizando repactuação dos valores para validar o futuro contrato ou em caso 
de impossibilidade, revogar o presente processo e reiniciar procedimento adequado para a futura 
contratação de assessoria contábil, sob pena de questionamentos pelos órgãos de controle externo e 
possível rejeição de contas por despesa não autorizada em lei. 

É o parecer. 
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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

INEXIGIBILIDADE LICITATóRIA N° 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2022 
DESPACHO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ 
ASSUNTO: Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de consultoria 

contábil. 
1. Declaro lnexigível de Licitação a contratação da empresa Primazia Consultoria & 

Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de consultoria 
técnica de contabilidade pública em atendimento às necessidades da Câmara 
Municipal de CamapuãlMS, no valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e 
seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades 
da Câmara Municipal. 

2. Embora haja Pareceres Técnicos do Agente de Contratação e do Controle Interno 
desfavoráveis ao procedimento, determino a presente contratação, dessa forma, que 
seja formalizado o devido contrato com fulcro no lnciso IIl, c, do artigo 74 da Lei n° 
14.133 de 01 de abril de 2021. 

3. Publique-se para fins do disposto no parágrafo único do art. 72, da Lei Federal n° 
14.133 de 01 de abril de 2021, no Diário Oficial dos Municípios, site ASSOMASUL. 

Camapuã - MS, 15 de março de 2022. 

PRESIDENTE 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
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RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 00112022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2022. 
DESPACHO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ 
ASSUNTO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA CONTÁBIL. 
Em obediência ao inciso VIII e parágrafo único do Art. 72 da Lei Federal n°. 14.133/21, RATIFICO e AUTORIZO a 
contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de 
consultoria técnica de contabilidade pública em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de CamapuãlMS, no 
valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às 
necessidades da Câmara Municipal, por meio de Inexigibilidade de Licitação. 

Embora haja Pareceres Técnicos do Agente de Contratação e do Controle Interno desfavoráveis ao procedimento, 
determino a presente contratação, dessa forma, que seja formalizado o devido contrato com fulcro no Inciso III, c, do 
artigo 74 da Lei n" 14.133 de O 1 de abril de 202l. 

Publique-se para fins do disposto no parágrafo único do art. 72, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, no 
Diário Oficial dos Municípios, site ASSOMASUL. 

Camapuã - MS, 15 de março de 2022. 

LELLlS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 
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Assinam: Manoel Eugenio Nery - Prefeito Municipal e Ivone de Oliveira Colmam da Silva, Contratado (a). 
Camapuã - MS, 01 de fevereiro de 2022. 

Matéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA 

Recursos Humanos FIS:~ 
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO NO 066/2022 

Partes: Município de Camapuã - MS e Deysianne de Souza Dias 
Objeto: Contratado (a) para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de monitor, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer. 
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justas e contratadas o presente 
contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal n. ° 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, 
pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se 
obrigam a cumprir. 
Vigência: De 14/02/2022 e término 09/12/2022. 
Valor: R$1.128,62 (Mil cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) 
Assinam: Manoel Eugenio Nery - Prefeito Municipal e Deysianne de Souza Dias, Contratado (a). 

Camapuã - MS, 14 de fevereiro de 2022. 
Matéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA 

,- -------------------------------------------- 
Recursos Humanos 

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO N° 045/2022 
Partes: Município de Camapuã - MS e Maria Eduarda Senne Sobreira 
Objeto: Contratado (a) para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de monitor, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer. 
Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justas e contratadas o presente 
contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal n. ° 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, 
pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se 
obrigam a cumprir. 
Vigência: De 14/02/2022 e término 09/12/2022. 
Valor: R$1.128,62 (Mil cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) 
Assinam: Manoel Eugenio Nery - Prefeito Municipal e Maria Eduarda Senne Sobreira, Contratado (a). 

Camapuã - MS, 14 de fevereiro de 2022. 
Matéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA 

Setor de Licitação 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 188/2021 
O MUNICíPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público a SUSPENSÃO do Processo Ucitatório 
nO 188/2021, Pregão Presencial nO 073/2021, que objetiva o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, a realização da Sessão de abertura 
e Julgamento do Presencia I nO 073/2021, prevista para ocorrer no dia 15/03/2022 às 08h. 
Após questionamentos do TCE/MS, verificou-se a necessidade de reformulação e alterações no referido processo. 
Tão logo tenha ocorrido as adequações citadas, e definida nova data, haverá publicação para conhecimento dos 
interessados. 

Camapuã-MS, 15 de março de 2022 
Rosimar Almeida da Silva 

Pregoeira. 
Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE NO 001/2022. 

Processo Administrativo nO 005/2022. 
Despacho: Presidente da Câmara Municipal de Camapuã 
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de consultaria contábil. 
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Em obediência ao inciso VIII e parágrafo único do Art. 72 da Lei Federal nO. 14.133/21, RATIFICO e AUTORIZO a 
contratação da empresa Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli, para prestação de serviços de 
consultoria técnica de contabilidade pública em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/MS, no 
valor de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento 
às necessidades da Câmara Municipal, por meio de Inexigibilidade de Licitação. 
Embora haja Pareceres Técnicos do Agente de Contratação e do Controle Interno desfavoráveis ao procedimento, 
determino a presente contratação, dessa forma, que seja formalizado o devido contrato com fulcro no Inciso IlI, c, do 
artigo 74 da Lei nO 14.133 de 01 de abril de 2021. 
Publique-se para fins do disposto no parágrafo único do art. 72, da Lei Federal nO 14.133 de 01 de abril de 2021, no 
Diário Oficial dos Municípios, site ASSOMASUL. 
Camapuã - MS, 15 de março de 2022. 
LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Secretaria Municipal de Saúde 
PORTARIA N° 006/2022/SESAU 

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO, Secretário Municipal de Saúde de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
~~. 10 - Fica instituída a Comissão de SuperVisão, Monitoramento e Avaliação para avaliar a qualidade dos 
~ .rviços de Saúde e o desempenho dos profissionais do SUS no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para o 
período de 12 (doze) meses a contar da publicação desta Portaria. 
Art. 2° - Designar os seguintes servidores para comporem a Comissão de Supervisão, Monitoramento e Avaliação 
da qualidade dos Serviços de Saúde. 
I - André Luiz Ferreira Conceição; 
II - Jozimar Vieira Machado de Carvalho; 
III - Lubia Amorim Malaquias; 
IV - Samara Fernandes da Silva; 
V - Rafael Alves Dias. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Camapuã-MS, 15 de março de 2022. 
ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO 

Secretário Municipal de Saúde 
Matéria enviada por Lubia Amorim Malaquias 
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~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/101011011 

CONVOCACÁO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N°, 005/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ/MS CONVOCA A EMPRESA RELACIONADA ABAIXO PARA 
ASSINAR O TERMO DE CONTRATO, ATÉ A DA TA DE 21 DE MARÇO DE 2022, SOB PENA DE DECAIR DO 
DIREITO DE CONTRA T AÇÃO, SENDO: 

PROCESSO: 00512022 
lNEXIGIBILIDADE: 00112022 
EMPRESA: PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS CONT ÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA 
DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 

CAMAPUÃ/MS, 16 DE MARÇO DE 2022~~1~ 

L LLIS FERREI A SILVA 
PRESIDENTE 
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C PREFEITURA MUNICIPAL DE ) 
~ ~ ~_C~A~M~A~P~U~Ã~ ~~~ _ 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N°. 003/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ/MS CONVOCA A EMPRESA RELACIONADA ABAIXO PARA ASSINAR O TERMO DE 
CONTRATO, ATÉ A DATA DE 21 DE MARÇO DE 2022, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SENDO: 
PROCESSO: 001/2022 
PREGÃO: 001/2022 
EMPRESA: AILTON RODRIGUES VIEIRA ME 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 
CAMAPUÃ/MS, 16 DE MARÇO DE 2022. 

Fis: .À 1 C\ -_ 
LELLIS FERREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE 
Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO NO. 004/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ/MS CONVOCA A EMPRESA RELACIONADA ABAIXO PARA ASSINAR O TERMO DE 
CONTRATO, ATÉ A DATA DE 21 DE MARÇO DE 2022, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SENDO: 

"-OCESSO: 001/2022 
t-r<EGÃO: 001/2022 
EMPRESA: COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 
CAMAPUÃ/MS, 16 DE MARÇO DE 2022. 

LELLIS FERREIRA DA SILVA 
PRESIDENTE 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N°. 005/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÂ/MS CONVOCA A EMPRESA RELACIONADA ABAIXO PARA ASSINAR O TERMO DE 
CONTRATO, ATÉ A DATA DE 21 DE MARÇO DE 2022, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SENDO: 
PROCESSO: 005/2022 
INEXIGIBILIDADE: 001/2022 
EMPRESA: PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE 

BLICA. 
CAMAPUÃ/MS, 16 DE MARÇO DE 2022. 

LELLIS FERREIRA DA SILVA 
PRESIDENTE 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 
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~ - CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Fis: ..\ JO ~ •. ~ 
Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/1010/1011 

CONTRATO N° 005/2022 

CAMAPUÃ/MS, 16 DE MARÇO DE 2022. 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAPUÃ-MS E A EMPRESA 
PRIMAZIA CONSUL TORIA & PROJETOS 
CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ-MS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 03.969.995/0001-91, com sede na Rua Campo Grande n". 
353, centro, em CAMAPUÃ/MS, neste ato representado pelo Presidente LELLIS 
FERRE IRA DA SILVA, brasileiro, contador, portador do RG n" 1227467 SSP/MS e do CPF 
n". 981.318.261-04, residente e domiciliado à Rua Corredor Público, 145, Coophavalle, 
Município de Camapuã - MS, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a 
empresa PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI, sediada 
na Rua Nagib Ourives, 46, Carandá Bosque, Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n? 13.647.880/0001-34, neste ato representada pela senhora Elisângela da Silva Barbosa, com 
poderes para representar a empresa nos termos do Contrato Social, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato 
sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Federal n° 14.133/21, de 01 de abril de 2021, 
originada pelo Processo Administrativo n" 005/2022, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO 
Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa para prestação de 

serviços de consultoria técnica de contabilidade pública, em atendimento às necessidades da 
Câmara Municipal de CamapuãIMS, conforme especificações e condições constantes no 
Termo de Referência e Proposta Comercial, e demais condições contidas no Processo 
Licitatório n° 005/2022, lnexigibilidade Licitatória n° 001/2022, que passam a fazer parte 
integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE se 

obriga a: 
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA SÉTIMA do 

presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as 
formalidades previstas; 

b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos 
observados na execução do contrato; 

c) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas 
Fiscais/faturas devidamente atestados, nos prazos fixados; ~ 

d) Permanecer durante vigência contratual vinculada ao Termo de Referência. 
~ )~ 

">, 



A _ 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul Fis: J J.. h -~"."._ 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536/1560/1010/1011 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
a) Prestar fielmente o objeto contratado conforme especificado no Termo de 

Referência e Proposta de Preço constante da lnexigibilidade n" 001/2022; 
b) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites 

estabelecidos no Art. 125 da Lei Federal n°. 14.133/21; 
c) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
d) Realizar os serviços pessoalmente e se fazer presente na Câmara Municipal 

semanalmente; 
e) Se fazer presente na Câmara Municipal quando solicitado, sendo avisado 

antecipadamente; 
f) Atender chamados por acesso remoto; 
g) Formalizar pareceres técnicos sempre que solicitado; 
h) Cumprir prazo legal de envio de documentos para publicação e ao 

TCE/MS; 
i) Permanecer durante vigência contratual vinculada à proposta apresentada e 

termos do Termo de Referência; 
j) Manter, durante vigência contratual, todas as condições de habilitação. 

CLÁUSULA QUARTA - Do VALOR 

Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
a importância total de R$ R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), em 
parcelas iguais e mensais de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais). 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - MULTAS 
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Câmara Municipal poderá aplicar a 

CONTRATADA, multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5% (meio por cento) 
por dia corrido, até o limite de 30% (trinta por cento), calculado sobre o valor do 
material/bem não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as 
especificações, que não serão recepcionados pela Câmara Municipal. 

CLÁUSULA SEXTA - Do EQUILÍBRIO ECONÔMiCO-FINANCEIRO 
Os preços contratados serão reajustados de acordo com as alterações nos valores 

devidamente comprovadas por documentos fiscais e que deverão ser anexadas à solicitação do 
reajuste, mediante apostilamento no processo, nos termos dispostos no art. 124 da Lei 
14.133/21, utilizando-se índice IPCA, cuja data base será na conclusão de 12 meses da 
assinatura do presente termo ou data final de execução. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E Do PAGAMENTO 
O presente contrato possui forma de execução indireta. Sendo que a prestação dos 

serviços se dará de forma presencial e por acesso remoto, cuja prestação deverá ser realizada 
pela contratada, sem possibilidade de substituições de profissional, por se tratar de 
contratação personalíssima. 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - Camapuã/MS - Fone: (67) 3286-1536 /1560/1010/1011 

o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o 5° dia após recebimento da nota 
fiscal no setor administrativo, a partir do aceite e após a apresentação da respectiva 
documentação fiscal devidamente atestados pelo responsável da unidade recebedora. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três) dias para efetuar o 
atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 
após a apresentação dos mesmos. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DESPESA 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal n" 14.133/21, ou ainda, 
judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Do PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura e com devida 
publicação de seu extrato, para vigorar até 15 de março de 2023, em condições estipuladas no 
Termo de referência, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente, qual seja, 
Lei Federal n". 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO 

O presente Contrato será fiscalizado pelo servidor GEOV ANE PINHEIRO DIAS, 
nomeado pelo Decreto 002, de 04 de janeiro de 2022. 

A gestão do contrato será realizada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor 
LELLIS FERREIRA DA SILVA, ora denominado GESTOR DE CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E Do FORO 
Ao presente contrato aplicam-se as disposições da Lei Federal n°. 14.133/21, assim 

como, as disposições do Decreto-Lei n? 4.657/42. 

Os casos omissos serão resolvidos em fundamentação aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da 
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, 
da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável e ainda preceitos de direito 
público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. ~ 



A _ 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Estado de Mato Grosso do Sul Fls:J~~ 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande, 353 - Centro - CamapuãlMS - Fone: (67) 3286-1536 /15601101011011 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Camapuã - MS, para 
dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente CONTRATO em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

Camapuã - MS, 16 de março de 2022. 

CONTRATANTE 

Lellis Ferreira da Silva 
Presidente 

Contratante - Gestor do Contrato 

CONTRATADO 

PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJE OS NTÁBEIS E FINANCEIROS EIRELI 
Elisângela a Silva Barbosa 

Contratada 

Testemunhas: 

. Y/~Ni.7 id1J5iRIJ 
Kenis Ferreira de Oliveira 
Assessor Técnico Legislativo 



Diário Oficial N° 3054 Sexta-feira, 18 de março de 2022 ÂOp~~*,gM~Etf!oLGRQSSQDQSUL 
Art. 1° Fica nomeado o Sr. MANOEL ESTEVAM FAUSTINO , no cargo em comissão de Chefe de Departamento de 
Orçamento e Contabilidade, símbolo PM-CDEP, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de março de 2022. 

Camapuã-MS, 17 de março de 2022. 
Manoel Eugênio Nery 

Prefeito Municipal de Camapuã 
Matéria enviada por LUCAS EDUARDO VIEIRA CARVALHO 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
EXTRATO DE CONTRATO N°. 003/2022 

PARTES: Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e Ailton Rodrigues Vieira ME. OBJETO: Contratação de empresa 
para aquisição de material de consumo, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/MS, para 
o ano de 2022. VALOR GLOBAL: R$ 16.709,20 (dezesseis mil setecentos e nove reais e vinte centavos). DOTAÇÃO: 
33.90.30.00.00 - Material de Consumo. PRAZO: 16/03/2022 a 16/12/2022. ASSINAM: Lellis Ferreira da Silva - 
Presidente, Contratante; e, Ailton Rodrigues Vieira, Pela Contratada. DATA: 16 de março de 2.022. 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
EXTRATO DE CONTRATO N°. 004/2022 ,........_ 

RTES: Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e Comercial Jere de Alimentos Ltda. OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição de material de consumo, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Camapuã/ 
MS, para o ano de 2022. VALOR GLOBAL: R$ 17.299,35 (dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco 
centavos). DOTAÇÃO: 33.90.30.00.00 - Material de Consumo. PRAZO: 16/03/2022 a 16/12/2022. ASSINAM: Lellis 
Ferreira da Silva - Presidente, Contratante; e, Jaime Carlos de Oliveira Filho, Pela Contratada. DATA: 16 de março de 
2.022. 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapuã-MS. 
EXTRATO DE CONTRATO NO. 005/2022 

PARTES: Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e Primazia Consultoria & Projetos Contábeis e Financeiros Eireli. 
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica de contabilidade pública. VALOR 
GLOBAL: R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. PRAZO: 16/03/2022 a 15/03/2023. ASSINAM: Lellis Ferreira da Silva - Presidente, 
Contratante; e, Elisângela da Silva Barbosa, Contratada. DATA: 16 de março de 2.022. 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

PORTARIA N° 001/2022. 
.ecretaría Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições e com fundamento no 

Artigo 2°, Inciso X da Lei Federal nO 13.019/2014 e no Decreto Municipal nO 3.423/2016. 
RESOLVE: 

Art. 10 Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de Seleção para processar 
e julgar o Chamamento Público nO 002/2022, com o objeto de Seleção de Propostas para firmar parceria voltada as 
Politicas Públicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que serão custeados com recursos 
próprios do Município. 
a. Marly Barbosa de Oliveira, que presidirá a Comissão; 
b. Andréa Santos Ferreira de Silva - Membro; 
c. Rita de Cássia da Silva Lucena Lara - Membro; 
d. Sueli Conegundes da Silva- Analista de Convênio - Apoio Técnico Administrativo; 
e. Ronaldo Miranda de Barros - Analista de Convênio - Apoio Técnico Administrativo 
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Camapuã, 16 de março de 2022. 
JEAN CARLOS DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 

Matéria enviada por RONALDO MIRANDA DE BARROS 

Recursos Humanos 
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO N° 019/2022 

Partes: Município de Camapuã - MS e Rosinete Silva Barbosa 
www.dTã.rlooficialms.com.br/assomasul 



A _ 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAPUA 
Fls: .À aS 

.......-ç.:"''''''''',r_'''''_ 
Estado de Mato Grosso do Sul 
CNPJ 03.969.995/0001-91 

Rua Campo Grande n°. 353 - centro - CamapuA / MS - Fone: (67) 3286-1560 /1536/1010 /1011 

DECRETO N° 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

ALTERA FISCAL DE CONTRATOS NO 
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CAMAPUÂ. 

o Vereador LELLlS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento 
Interno e, 

,..- 
-.. CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo: 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar para atuar como FISCAL DE CONTRATOS no 
âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de CamapuãlMS, o servidor efetivo 
GEOVANE PINHEIRO DIAS. 

Art. 20• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se os Atos Contrários. 

Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do 
mês de janeiro de 2022. 

~<L~~ VERE:OORlELUS ::A DA SILVA 
Presidente 



--- - Quãrta.!elra~ 05 -de Ja.n;:.:.ir:..o~~d:..e::....:2=O:.:2=2~~ "1oIIJIQCW;&)J;IQUI!JHIÇJeJl)IJlIS.M!lIQ..GJliOUll.IlIl..l&U,", 

Art. 2°. Nas licitações na modalidade pregão, o agente da contratação será denominado Pregoeiro. 
Art. 3°. Ficam designados para atuarem como membros da equipe de apoio em licitações no âmbito da Câmara Municipal 
de Camapuã-MS, os servidores KENIS FERREIRA DE OLIVEIRA e SILVIO JOSÉ CONEGUNDES, como membros titulares. 
Art. 4° Atuará como suplente do Agente de Contratação o servidor DANNY LEMOS DE CARVALHO e como suplente da 
equipe de apoio a servidora ROSÂNGELA DA SILVA DE OLIVEIRA. 

=~il 

Diário Oficial N° 3004 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos contrários. Fls: 
Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

câmara Municipal de Camapuã-MS. 
DECRETO NO 03, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

"Designa Comissão de Patrimônio da C&mara Municipal de CamapuA-MS, e dá outras providências". 

O Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO a necessidade de avaliação Patrlmonlal dos bens do Poder Leglslatlvo Municipal: 

.......••.• RESOLVE: 

Artigo 1° - Designar a composição da Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Camapuã-MS, 
com a seçutnte formação: 

contrário. 

I - Adllson Lemes dos Santos - Presidente; 
II - Geovane Pinheiro Dias - Membro; 
III - Silvio José Conegundes - Membro. 
Artigo 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

Da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2.022. 
VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 

Presidente 
Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Câmara Municipal de Camapul-MS. 
DECRETO N° 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2022. 

ALTERA FISCAL DE CONTRATOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ. 
~Vereador LELLIS FERREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato 

~ JSSO do Sui, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere o artigo 34, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo: 
RESOLVE: 

Art. 10. Designar para atuar como FISCAL DE CONTRATOS no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuãl 
MS, o servidor efetivo GEOVANE PINHEIRO DIAS. 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos Contrários. 
Da Presidência da Câmara Municipal de Camapuã/MS, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2022. 

VEREADOR LELLIS FERREIRA DA SILVA 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Licitação 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES N. 01/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, torna púbtlco aos interessados que se encontram 
abertas as Inscrições cadastrais, para fornecimento de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRA L - CRC para pessoas 
jurídicas e físicas, fornecedores de produtos, materiais, serviços e obras, ao fito de participarem de licitações. 
1. DA DOCUMENTAÇÃO: 
1.1.0s Interessados deverão apresentar em envelope lacrado os documentos relacionados no Item 2, em original, em 
publicação em órgão da Imprensa oficial ou em qualquer processo de cópia autenticada, os quals deverão ser entregues 
no Setor de Licitações no mesmo endereço constante no timbrado deste. 
1.2.0 envelope deverá estar identificado em sua parte externa com os seguintes dados: 

www.illãriõõflclalms.com.br/essomesul 105 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Y CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUA 

C.N.P.J.:03969995000191 
Município: CAMAPUAlMS 

Quality Sistemas 

Exercício: 2022 
Mês Atual: Março 

Nota de Empenho 
~DADOSDOEMPENHO--------------------------------------------------------------------------~ 

N.o Empenho .. : 47 
Contrato: 5/2022 
Nr. Licitacao: 1/2022 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

-DADOSDOCREDOR--------------------------------------------------------------------------~ 

Nome : 291 - PRIMAZIA CONSULTORIA & PROJETOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS 
EIRELI 

,92..700,00 (Noventa e Dois Mil, Setecentos Reais.) 

I- h • .;:;TÓRICO ----------------------------------------------------------------------------------------1 
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CONSULTORIA 
TÉCNICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃLMS, CONFORME ESPECIFICAÇOES E 
CONDIÇOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL, E DEMAIS CONDIÇOES CONTIDAS NO PROCESSO LlCITATÓRIO N" 
005/2022, INEXIGIBILlDADE LlCITATÓRIA N" 001/2022, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE SUAS 
TRANSCRIÇOES. CONTRATO N" 005/2022. 

I-DADOSDADOTAÇÃO --------------------------------------------------------------------------~ 

Cód Reduzido.: 15 

6rg. Unid : 01.001 

Tipo .. : Global 

Endereço : Avenida Afonso Pena,2440 Sala 62 - DT 09 

Telefone : 

Banco : 

Gênero Despesa ... : Despesas Gerais 
I-VALOR 

Agência: 

Cãmara Municipal de Camapuã 

Função : 01 

Sub-Função : 031 

Programa : 0001 

Proj./Ativ : 2078 

EI. Despesa : 3.3.90.39.00 

SubElemento : 79 
F. de Recursos.: 0100 

Data.: 17/3/2022 

N° Ata. : 

C.N.P.J/C.P.F ... : 13.647.880/0001-34 

Cidade: Campo Grande 

FAX .... : 

UF. MS 

Conta: 

Legislativa 

Ação Legislativa 

Execução da Ação Legislativa 

Manutenção do Processo Legislativo 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 

SERViÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 
Recursos Ordinários 

DETALHAMENTO DA FONTE 
~o.ooo Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 

f- \' •.•. ORES DA DOTAÇÃO 

Saldo Anterior .... : 519.167,00 

92.700,00 

Lanç. Empenho .. : 92.700,00 

ASSINATURA ORDENADOR DA DESPESA 

~ 
LELLlS FERREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE 

Saldo Atual : 426.467,00 

PEDRO DIAS PEREIRA 
1° SECRETÁRIO 

ASSINATURA 

C.nll11 O 
ELlSANGELA )A ~I~A BARBOSA 
CONTADORA CRC/MS 010460/0-7 
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Credor - Doc. na : 

Por ser verdade, firmo o presente 

Fls: )J. ~ 
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