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TERMO DE RATAFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1294/2021 

 

O Prefeito Municipal de Jacareacanga-PA, no exercício da função de 

ordenador de despesa, no uso de suas atribuições legais e,  

Considerando a necessidade de contratação de prestar serviço técnico profissional 

especializado de consultoria e auditoria tributária para levantar os valores referentes às verbas 

de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das 

contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais, tais como, terço 

constitucional de férias; horário extraordinário; horário extraordinário incorporado; primeiros 

quinze dias do auxílio-doença; auxílio-acidente e aviso prévio indenizado, e avaliar se o 

adicional de Risco no Ambiente de Trabalho – RAT, está sendo recolhido em acordo com a 

Súmula nº 351 do Superior Tribunal de Justiça, e com a COSIT nº 149, da Receita Federal do 

Brasil, e executar medidas com vistas a promover o encontro de contas entre débitos e 

créditos previdenciários de Jacareacanga e do Regime Geral de Previdência Social, nos 

termos do art. 11 da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, a luz da Portaria RFB 

nº 754, de 21 de maio de 2018, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme detalhado no 

Pedido de Geração de Despesas (PGD) e no Termo de Referência (TR) em apenso aos autos;   

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo 

orçamentário conforme atestado pelo setor competente;  

Considerando a proposta comercial e demais documentos do contratado em 

apenso aos autos; 

Considerando a justificativa de contratação direta e o parecer jurídico ambos em 

apenso aos autos; 

Resolve: 

I – Homologar a contratação direta, ratificando a justificativa e o parecer jurídico 

em apenso aos autos, os quais opinam pela inexigibilidade de licitação, com fundamento no 

art. 25, II c/c art. 13, III, da Lei nº 8.666/93. 

II – Adjudico o objeto a empresa PUBLICABR CONSULTORIA E 

ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 95.867.065/0001-45, que somente será remunerada havendo 

êxito, o valor total de R$ 0,20 (vinte centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) compensado ou 

reduzido do montante da dívida apontada pela Receita Federal do Brasil. 

III – Determinar ao setor competente que proceda a publicação da presente 

homologação e ratificação no Mural de Avisos do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o 

instrumento de contrato e respectiva publicação, se for necessário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Jacareacanga, 11 de março de 2021. 
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