
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 
 

Rua 19 de Novembro, 1610 – Centro - CEP: 68330-000 – Porto de Moz – Pá 
CNPJ: 05.183.827/0001-00 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e 

consultoria junto ao setor de licitações de forma contínua, destinado  a atender às necessidades da 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz, abrangendo os serviços profissionais de Assessoramento e 

orientação à Comissão de Licitação e Pregão, na formalização de processos administrativos vinculados 

às licitações públicas, formalização de processo de Inexigibilidade e Dispensa de licitação, análise de 

editais, elaboração de minutas de editais e contratos, Termo de Referência, Justificativas e Aditivos de 

contratos, elaboração de parecer da comissão de licitação em atos administrativos e procedimentos 

licitátorios, atas, relatórios, impugnações, recursos, e demais procedimentos administrativos pertinentes 

em que se necessite do conhecimento técnico especializado, para suprir as demandas existentes deste 

Município.   

 

O Gestor Municipal o Sr. Rosibergue Torres Campos, na qualidade de Ordenador de despesas, no uso 

de suas atribuições Legais e,  

 

Considerando a justificativa, a definição do objeto, e demais especificações constantes no Termo de 

Referência – TR em anexo aos autos;  

 

Considerando que a contratação do objeto em questão trata-se de uma medida a mais para o 

fortalecimento dos trabalhos desenvolvidos e ofertados pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 

 

Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa, a Lei Orçamentária em vigor 

(exercício de 2022), bem como, compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO exercício de 2022) e saldo orçamentário;  

 

Resolve:  

 

I – Autorizar a realização da supracitada despesa;  

 

II – Determinar ao setor competente o impulso do procedimento adequado à contratação direta 

conforme hipótese legal mais vantajosa ao Erário Municipal.  

 

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

 

 

Porto de Moz/PA, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

Gestor 
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