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Memorando nº 006/2019-SEMAD-PMM 

Melgaço/PA, 28 de março de 2019. 

 

De:  FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 
 

Para: JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

 

 

Senhor Prefeito,  

Vimos pelo presente solicitar, de V. Excia, a devida autorização para a contratação 

direta de empresa do ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, para 

atender a demanda do Setor de Licitações e Contratos desta municipalidade, no que concerne à 

capacitação de Pregoeiro. 

Justificativa da Contratação: Para atender as coberturas (preços 

de referências) do mercado, nos processos de: convites, tomadas de preços, 

concorrências, pregões, adesões, compras diretas e reajustes financeiros dos 

contratos, afim de comprovar a vantajosidade destes (contratos relativos a 

serviços contínuos), assim como servir de estimativa de valores para 

contratações daqueles (convites, tomadas de preços, concorrências, pregões, 

adesões e compra direta). 

Justificativa da compra direta para esta contratação: a empresa 

“Banco de Preços” que tem certificado de exclusividade no referido ramo até por 

possuir no seu banco de dados informações mais completas e atualizadas do 

mercado no que tange a preços públicos dos itens praticados em Órgãos 

Públicos nas três esferas nacionais (federal, estadual e municipal), deixando em 

desvantagens as demais empresas que não se alinham nesse nível de 

excelência, julgamos procedente a aludida escolha (compra direta) por ser a 

mais célere que o processo de inexigibilidade, além de se adequar perfeitamente 

ao limite do valor a ser contratado, previsto na lei 8.666/93 (compra direta- até 

R$ 17.600,00). 

Nesse entendimento, dispensamos a apresentação de mais dois 

orçamentos de cobertura, que poderiam servir de suporte para esta contratação, 
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até pelas razões acima mencionadas, além que os mesmos provocaria uma 

disputa desleal a empresa Bancos de Preços, pois as outras possíveis 

concorrentes têm seus preços menores que a exaltada, entretanto, não possuem 

a qualificação de ponta que a empresa “Banco de Preços” detém, até por ser 

exclusiva  em sua complexidade, a qual a torna a mais eficiente para este Órgão. 

Por isto, manifesto a necessidade de abertura de um processo 

licitatório para Contratação de empresa especializada para formação e 

aperfeiçoamento de pregoeiros e equipe de apoio, destinados a atender as 

demandas da prefeitura municipal de Melgaço conforme Termo de 

Referência em anexo. 

Sem mais para o momento e desde já gratos pela atenção, 

aproveitamos o ensejo para renovar os mais elevados protestos de estima e 

consideração. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 
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Memorando nº 007/2019-SEMAD-PMM 

Melgaço/PA, 12 de abril de 2019. 

 

De:  FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 
 

Para: JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

 

Assunto: Curso de capacitação e formação de pregoeiro 
 

Senhor Prefeito,  

 

SoIicito a contratação de Curso de capacitação e formação de pregoeiro, a ser 

ofertado aos servidores deste Município, mormente àqueles lotados no Setor de Licitações e 

Contratos desta municipalidade. 

O Setor de Licitações e Contratos formulou pedido de capacitação e formação de 

pregoeiro e afins, por meio do memorando 005/2019-SELIC-SEPLAF-PMM, com vistas a atender 

a necessidade da Prefeitura e suas Secretarias referente ao demandado. 

Esclarecemos que a presente capacitação dos servidores é de grande relevância 

e aplicabilidade nas atividades desenvolvidas por esta Municipalidade, tendo em vista a 

necessidade de organização do setor responsável pela seleção de fornecedores e a padronização 

de procedimentos licitatórios. 

Dessa forma, foi realizado levantamento · de cursos e profissionais que 

desenvolvem atividade de capacitação específica relativa a licitações, contratação direta, sistema 

de registro de preços com formação e atualização de pregoeiro, com vistas a melhor atender a 

demanda do Tribunal. Ocasião em que identificamos a empresa NACIONAL TREINAMENTO 

EIRELI, CNPJ nº 09.380.282/00001-74, do ramo de treinamento em desenvolvimento profissional 

e gerencial, empresa fundada por profissionais oriundos de empresas de auditoria e consultoria, 

com sólida experiência em empresas nacionais e transnacionais, conforme documentação que 

acompanha a presente solicitação. 

A proposta apresentada pela empresa NACIONAL TREINAMENTO EIRELI, tem 

como objetivo geral qualificar o Participante em todas as questões envolvendo as Licitações, as 

Contratações Diretas e a RDC, o Pregão presencial e o Eletrônico, a atualização no Sistema de 

Registro de Preços, as rotinas específicas em licitações de acordo com a Lei 8.666/93, Lei 
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10.520/02 e demais alterações, a Lei Complementar 123/06 oriundas da Lei Complementar 147/14 

e do Decreto Federal 8.538/2015, que beneficiam as ME’s e EPP’s, bem como, o processo de 

Fiscalização dos Contratos Administrativos. 

A proposta do curso tem carga horária de 24 horas, distribuídas entre os dias 22 

a 24/04/2019 de 8:00 h às 12:30 h e 13:30 h às 17:30 h, no Belém Soft Hotel, Av. Comandante 

Brás de Aguiar, 612 – Nazaré – Belém/PA. 

O valor proposto por participante é de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa 

reais), em valores brutos, já inclusos os custos de tributos, taxas, impostos, coffee breack, material 

didático e de apoio (apostila, pasta, bloco de anotações, caneta) e certificado. 

As despesas serão cobertas à conta dos recursos próprios deste Município. 

Na oportunidade, esclarecemos que a presente solicitação se encontra 

devidamente justificada e com as especificações do serviço a ser contratado no Projeto do Curso, 

anexado a presente solicitação, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria. 

 

 

 
FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 

Secretário Municipal de Administração 
Portaria nº 0226/2017 
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