
Para Entes Públicos: 

CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1º - Motivar com elaboração e aprovação de um Termo de Referência: 

1.1 - 8666/1993 - Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: II - para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 
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. 

1.2 – Descrever o fato que gerou a providência, necessidade municipal 
para regularizar despesa, efetivação de contratação regular, se por motivo 
judicial, se por motivo operacional, sugestão do Tribunal de contas, 
sugestão do Ministério Público, enfim qual a causa que gera a necessidade 
de contratar alguém para estudo técnico e orientação para determinado tipo 
de processo. 

1.3 - Descrever o OBJETO de contratação, neste caso: Contratação 
singular e de notória especialização em estudos técnicos na gestão pública 
de processos de planejamento e projeto básico nas áreas envolvendo 
ciência, prática e experiência em contabilidade pública, lei de licitações, lei 
das concessões, lei do saneamento básico, lei do direito financeiro e leis 
específicas para contrato programa em...: 

1.3.1 – Regularização do contrato programa Saneamento Básico(80 horas); 
ou 

1.3.2 - Planilhas de custos e formação de preços em projetos de 
contratações específicas(32 horas); ou 

1.3.3 - Projetos de coordenadoria de preços(32 horas); ou  

1.3.4 - Modernização em setor público(32 horas); ou  



1.3.5 - Alavancagem na economia local por motivação de participação de 
empresas locais nos certames licitatórios municipais(32 horas); e ou  

1.3.6 - Controle de bens no setor público(32 horas)... 

...através do bacharel e especialista ROGÉRIO CARLOS DIAS, profissional 
de notória especialização nestas áreas.  

1.4 – Descrever as condições, local e prazo de fornecimento do serviço, de 
forma exequível, para que o prestador possa fornecer em tempo e a 
administração não fique sem o serviço e resultado da prestação. 

1.5 - Justificativa da necessidade: Descrever para que precisa do serviço, 
finalidade, qual o resultado esperado da prestação do serviço, porquê 
escolher este prestador de serviço para a finalidade e resultado, se o preço 
por hora de consultoria é isonômico a outras prestações de serviços, ou de 
mercado na área de consultoria, enfim, justificar a necessidade do serviço, 
a escolha do fornecedor/prestador, e justificar o preço de mercado em 
razão do artigo 26 da Lei 8666/93. 

1.6 – Obrigações do Fornecedor: Descrever todas as obrigações do 
prestador de serviço, dentre elas: responsabilizar-se integralmente pelo 
fornecimento, nos termos da legislação vigente;  prestar os esclarecimentos 
que forem solicitados pela contratante, atendendo as reclamações em 
72(setenta e duas) horas; comunicar à contratante, quaisquer fatos ou 
circunstâncias detectadas no decorrer da prestação do serviço; assumir 
todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao efetivo 
fornecimento; garantir o produto entregue, visto a natureza dos bens e 
serviços a ser adquirida; responder por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento da obrigação constante do item anterior; atender, no prazo 
de 72(setenta e duas) horas, às solicitações quanto a refazimento de 
serviço não aprovado que por ventura estejam em desacordo com o 
especificado; se responsabilizar por quaisquer obrigações fiscais e 
tributárias, encargos, que por ventura façam parte do custo dos serviços ou 
da prestação dos serviços; e atender tudo o que couber à Lei 8.666/93, 
4320/64, suas alterações e outros regulamentos referentes à despesa 
pública;  

1.7 – Obrigações da Administração Contratante: neste item deve-se 
descrever no mínimo o seguinte: Proporcionar todas as condições para que 
a fornecedora possa desempenhar o fornecimento; Exigir o cumprimento de 
todas as obrigações assumidas pela fornecedora, de acordo com este 
Projeto Básico; Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega e 



garantia dos produtos fornecidos pela empresa; Notificar a fornecedora, por 
escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega ou 
garantia dos produtos fornecidos; e Aplicar as sanções previstas na Lei; 

1.8 – Avaliar o custo da contratação: Neste item deve-se atender 
exclusivamente ao Inciso III do Artigo 26, interpondo o valor da contratação, 
tabela de consultoria/hora, comparação com o preço de mercado, enfim, 
dar ênfase de que o preço da prestação do serviço é condizente com o 
preço de mercado, mencionando quais outros preços existentes, embora 
seja uma prestação de serviço por inexigibilidade de licitação, com base no 
Artigo 25, II da Lei 8666/1993, a formação do preço é uma exigência do 
artigo 26, Inciso III. Inclusive podem ser informados preços praticados na 
Administração Pública pela contratante e por outras esferas ou municípios 
em comparação. 

1.9 – Dotação Orçamentária: Neste item é importante informar a dotação 
orçamentária prevista no orçamento do ente para esta natureza de despesa 
descrita na ND 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA, Despesa orçamentária decorrente de serviço prestado 
por pessoa física paga diretamente a esta e não enquadrados nos 
elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de 
natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; 

1.10 – Etapas ou períodos de execução do serviço a ser contratado: 
Neste item incluir qual o tempo, dias, fases, etapas ou períodos em que o 
fornecedor entende exequível para a prestação, para que não haja 
intempéries de prorrogações de prazos, geralmente na proposta o 
fornecedor informa o tempo para a prestação do serviço, uma vez que 
neste caso pode-se obter uma proposta prévia da pessoa física técnica 
especializada com a finalidade de dar subsídios para a contratação, 
vencendo o menor preço proposto. 

1.11 - Forma de pagamento conciliada ao regime de execução: Este item 
necessita ser detalhado, uma vez que se sabe qual o objeto, em se haverá 
fases ou etapas de pagamento por entregas, ou ainda se trata-se de regime 
de empreitada global, em atendimento ao Inciso II do Artigo 6º da Lei 
8666/1993, se o produto será entregue em forma de relatórios objetivos, ou 
de outro tipo de comprovação, com unidade de medida perfeita ao ponto de 
se saber o que se deve pagar em seus valores em cada fase da prestação 
do serviço. 



1.12 – Base legal da Contratação: Neste item é simples, basta descrever 
que a base de contratação é o Inciso II do Artigo 25 da Lei 8.666/1993, que 
define Inexigibilidade de Licitação. 

1.13 – Disposições Gerais: neste item do Termo de Referência a 
administração deverá informar o que desejar além dos itens acima, 
inclusive o Foro, município que receberá a prestação, possíveis 
sanções/penalidades caso o fornecedor não execute o serviço, enfim, 
dados extraordinários. 

1.14 - Juntar os documentos do prestador que comprovam a identificação 
do prestador: RG, CPF, de sua especialização: diplomas, certificados, 
documentos assinados ou que comprovam experiência, declaração de 
participação no desenvolvimento de determinado projeto ou publicações 
oficiais vinculantes. 

1.15 – Certidões Negativas do prestador e cadastro, Federal, Estadual e 
Municipal. 

2º - Autorização do Ordenador de Despesas, aprovando o Termo de Referência 
anexo, o objeto de contratação, a finalidade/resultado esperado, conforme já 
consta no Termo de Referência,  informando a natureza de despesa em dotação 
orçamentária na ND 339036 para o exercício corrente. 

3º - Elaboração de um contrato específico se assim a administração entender 
que só a emissão da Nota de Empenho com vinculação ao Termo de Referência e 
documentos anexos no processo não sustentem a contratação. 

4º - Parecer Jurídico de Aprovação emitido pela Procuradoria Jurídica do ente, 
conforme exige o Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8666/1993. 

5º - Outras exigências que por ventura existam em razão de Lei específica do 
Município ou do ente/esfera contratante. 

6º - Publicação oficial da intenção da contratação por inexigibilidade para se 
fazer cumprir o Princípio da Publicidade, pelo menos por um período de 5(cinco) 
dias. 

7º - Inserção em sistema, registro do ato administrativo. 

8º - Emissão da Nota de Empenho em favor do prestador de serviço e envio da 
NE ao mesmo. 

9º - Liquidação da Despesa após o fornecimento, através de confirmação de 
recibo da pessoa física ou nota fiscal, com as devidas retenções. 



10º - Pagamento da Despesa após liquidada a despesa. 

11º - Arquivo documental de acordo com os prazos ou regras de Arquivo do ente 
ou Tribunal de Constas vinculado. 

 

*Observação: As horas de trabalho mencionadas neste modelo podem ser 
alteradas pela Administração Contratante de acordo com estudos preliminares ou 
isonomia a outros contratos. 

  



CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1º - Motivar com elaboração e aprovação de um Termo de Referência: 

1.1 - 8666/1993 - Art. 24.   II - para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do 
artigo anterior(23) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;  

1.2 – Descrever o fato que gerou a providência, necessidade municipal 
para regularizar despesa, efetivação de contratação regular, se por motivo 
judicial, se por motivo operacional, sugestão do Tribunal de contas, 
sugestão do Ministério Público, enfim qual a causa que gera a necessidade 
de contratar alguém para estudo técnico e orientação para determinado tipo 
de processo. 

1.3 - Descrever o OBJETO de contratação, neste caso: Contratação 
singular e de notória especialização em estudos técnicos na gestão pública 
de processos de planejamento e projeto básico nas áreas envolvendo 
ciência, prática e experiência em contabilidade pública, lei de licitações, lei 
das concessões, lei do direito financeiro e leis específicas para contrato 
programa em...: 

1.3.1 – Regularização do contrato programa Saneamento Básico(80 horas); 
ou 

1.3.2 - Planilhas de custos e formação de preços em projetos de 
contratações específicas(32 horas); ou 

1.3.3 - Projetos de coordenadoria de preços(32 horas); ou  

1.3.4 - Modernização em setor público(32 horas); ou  

1.3.5 - Alavancagem na economia local por motivação de participação de 
empresas locais nos certames licitatórios municipais(32 horas); e ou  

1.3.6 - Controle de bens no setor público(32 horas). 

 



1.4 – Descrever as condições, local e prazo de fornecimento do serviço, de 
forma exequível, para que o prestador possa fornecer em tempo e a 
administração não fique sem o serviço e resultado da prestação. 

1.5 - Justificativa da necessidade: Descrever para que precisa do serviço, 
finalidade, qual o resultado esperado da prestação do serviço, porquê 
escolher este prestador de serviço para a finalidade e resultado, se o preço 
por hora de consultoria é isonômico a outras prestações de serviços, ou de 
mercado na área de consultoria, enfim, justificar a necessidade do serviço, 
a escolha do fornecedor/prestador, e justificar o preço de mercado em 
razão do artigo 26 da Lei 8666/93. Esta contratação não pode ultrapassar o 
valor de R$8.000,00. 

1.6 – Obrigações do Fornecedor: Descrever todas as obrigações do 
prestador de serviço, dentre elas: responsabilizar-se integralmente pelo 
fornecimento, nos termos da legislação vigente; prestar os esclarecimentos 
que forem solicitados pela contratante, atendendo as reclamações em 
72(setenta e duas) horas; comunicar à contratante, quaisquer fatos ou 
circunstâncias detectadas no decorrer da prestação do serviço; assumir 
todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao efetivo 
fornecimento; garantir o produto entregue, visto a natureza dos bens e 
serviços a ser adquirida; responder por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento da obrigação constante do item anterior; atender, no prazo 
de 72(setenta e duas) horas, às solicitações quanto a refazimento de 
serviço não aprovado que por ventura estejam em desacordo com o 
especificado; se responsabilizar por quaisquer obrigações fiscais e 
tributárias, encargos, que por ventura façam parte do custo dos serviços ou 
da prestação dos serviços; e atender tudo o que couber à Lei 8.666/93, 
4320/64, suas alterações e outros regulamentos referentes à despesa 
pública; 

1.7 – Obrigações da Administração Contratante: neste item deve-se 
descrever no mínimo o seguinte: Proporcionar todas as condições para que 
a fornecedora possa desempenhar o fornecimento; Exigir o cumprimento de 
todas as obrigações assumidas pela fornecedora, de acordo com este 
Projeto Básico; Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega e 
garantia dos produtos fornecidos pela empresa; Notificar a fornecedora, por 
escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega ou 
garantia dos produtos fornecidos; e Aplicar as sanções previstas na Lei; 

1.8 – Avaliar o custo da contratação: Neste item deve-se atender 
exclusivamente ao Inciso III do Artigo 26, interpondo o valor da contratação, 



tabela de consultoria/hora, comparação com o preço de mercado, enfim, 
dar ênfase de que o preço da prestação do serviço é condizente com o 
preço de mercado, mencionando quais outros preços existentes/outras 
propostas, embora seja uma prestação de serviço por Dispensa em razão 
do valor inferior a 8.000,00, é necessário obter três orçamentos de outras 
pessoas com as mesmas características ou então justificar a inexistência 
destas, porém cumprir a comparação de preços de mercado para 
consultoria, a formação do preço é uma exigência do artigo 26, Inciso III. 
Inclusive podem ser informados preços praticados na Administração Pública 
pela contratante e por outras esferas ou municípios em comparação. 

1.9 – Dotação Orçamentária: Neste item é importante informar a dotação 
orçamentária prevista no orçamento do ente para esta natureza de despesa 
descrita na ND 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA, Despesa orçamentária decorrente de serviço prestado 
por pessoa física paga diretamente a esta e não enquadrados nos 
elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de 
natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; 

1.10 – Etapas ou períodos de execução do serviço a ser contratado: 
Neste item incluir qual o tempo, dias, fases, etapas ou períodos em que o 
fornecedor entende exequível para a prestação, para que não haja 
intempéries de prorrogações de prazos, geralmente na proposta o 
fornecedor informa o tempo para a prestação do serviço, uma vez que 
neste caso pode-se obter uma proposta prévia da pessoa física técnica 
especializada com a finalidade de dar subsídios para a contratação. 

1.11 - Forma de pagamento conciliada ao regime de execução: Este item 
necessita ser detalhado, uma vez que sabe-se qual o objeto, em se haverá 
fases ou etapas de pagamento por entregas, ou ainda se trata-se de regime 
de empreitada global, em atendimento ao Inciso II do Artigo 6º da Lei 
8666/1993, se o produto será entregue em forma de relatórios objetivos, ou 
de outro tipo de comprovação, com unidade de medida perfeita ao ponto de 
se saber o que se deve pagar em seus valores em cada fase da prestação 
do serviço. 

1.12 – Base legal da Contratação: Neste item é simples, basta descrever 
que a base de contratação é o Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/1993, que 
define Dispensa de Licitação por valor inferior à R$8.000,00. 

1.13 – Disposições Gerais: neste item do Termo de Referência a 
administração deverá informar o que desejar além dos itens acima, 



inclusive o Foro, município que receberá a prestação, possíveis 
sanções/penalidades caso o fornecedor não execute o serviço, enfim, 
dados extraordinários. 

1.14 - Juntar os documentos do prestador que comprovam a identificação 
do prestador: RG, CPF, de sua especialização: diplomas, certificados, 
documentos assinados ou que comprovam experiência, declaração de 
participação no desenvolvimento de determinado projeto ou publicações 
oficiais vinculantes. 

1.15 – Certidões Negativas do prestador e cadastro, Federal, Estadual e 
Municipal. 

2º - Autorização do Ordenador de Despesas, aprovando o Termo de Referência 
anexo, o objeto de contratação, a finalidade/resultado esperado, conforme já 
consta no Termo de Referência,  informando a natureza de despesa em dotação 
orçamentária na ND 339036 para o exercício corrente e que não houve e não 
haverá outra execução neste mesmo tipo/finalidade de despesa no exercício 
corrente que possa ultrapassar o valor legal. 

3º - Elaboração de um contrato específico se assim a administração entender 
que só a emissão da Nota de Empenho com vinculação ao Termo de Referência e 
documentos anexos no processo não sustentem a contratação. 

4º - Parecer Jurídico de Aprovação emitido pela Procuradoria Jurídica do ente, 
conforme exige o Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8666/1993. 

5º - Outras exigências que por ventura existam em razão de Lei específica do 
Município ou do ente/esfera contratante. 

6º - Publicação oficial da intenção da contratação por inexigibilidade para se 
fazer cumprir o Princípio da Publicidade, pelo menos por um período de 5(cinco) 
dias. 

7º - Inserção em sistema, registro do ato administrativo. 

8º - Emissão da Nota de Empenho em favor do prestador de serviço e envio da 
NE ao mesmo. 

9º - Liquidação da Despesa após o fornecimento, através de confirmação de 
recibo da pessoa física ou nota fiscal, com as devidas retenções. 

10º - Pagamento da Despesa após liquidada a despesa. 



11º - Arquivo documental de acordo com os prazos ou regras de Arquivo do ente 
ou Tribunal de Constas vinculado. 

 

*Observação: As horas de trabalho mencionadas neste modelo podem ser 
alteradas pela Administração Contratante de acordo com estudos preliminares ou 
isonomia a outros contratos. 

  



 

CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL: 

 

1) Colaborador Eventual é pessoa física especializada, com experiência e 
especialização em determinada área necessária a treinamentos ou 
consultoria em favor do ente público requerente. 

2) A especialização e ou experiência em determinada área ou processo 
deverá ser comprovado por documentos. 

3) O Município ou ente Público deve possuir Lei própria para este tipo de 
despesa por meio de colaborador eventual. 

4) Trata-se de uma despesa na modalidade sem licitação ou que não se aplica 
licitação em razão de autorização legal, Lei Específica, portanto basta que 
todas as despesas e comprovações da execução, liquidação, sejam 
mantidas em um mesmo processo e registros informatizados, equivalentes 
à despesas nos processos de viagens de servidores públicos em missões 
oficiais.  

5) A quantidade de dias de permanência do colaborador eventual será 
predeterminada para Administração Contratante e aceitação prévia do 
colaborador. 

6) As despesas em favor da colaboração eventual deverão seguir a forma 
legal em que o ente público estiver subordinado, em tese, quase sempre da 
seguinte forma: 
 

a.  Para o deslocamento do colaborador serão pagas as passagens via 
contrato que o ente público já possuir para despesas com 
passagens, ou ainda em restituição a despesas com combustíveis 
diretamente ao colaborador mediante comprovação da 
quilometragem rodada. 

b.  As diárias, para custeio de hotéis e refeições para permanência do 
colaborador na cidade, serão pagas de acordo com tabela de diárias 
determinadas para a respectiva cidade em que o colaborador irá 
pernoitar em razão da colaboração. 

c.  Demais despesas como Taxi, Metrô, Tarifas Urbanas, Pedágios, ou 
outras eventuais necessárias aos serviços do colaborador eventual, 
poderão ser pagas por restituição ao mesmo, mediante 
comprovação. 

d. Não cabe qualquer tipo de pagamento por hora de prestação de 
serviços, nem dia ou mês, tratando-se de colaboração, mediante 
ressarcimento ou restituições das despesas inerentes à colaboração. 



Para Entes Privados: 

 Contratação direta mediante assinatura de contrato prévio de acordo entre 
as partes diante das necessidades de horas de trabalho de consultoria e ou 
treinamento. 

 O consultor não prestará serviços à empresas privadas cujo objeto de 
prestação tenha vínculo com projetos fornecidos, assessorados ou 
consultados pelo mesmo em ente público a que se destine qualquer tipo de 
fornecimento de interesse da empresa privada. 

 

 


