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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2017. 
 

A Presidenta da Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de São João da Ponta, Estado 

do Pará, usa de suas atribuições legais e, 

 

Para instrução do Processo Administrativo n° 001/2017, nos termos do que dispõe o § único do Art. 26, 

da Lei Federal n° 8.666/93, em  sua redação atual, apresenta os seguintes: 

 
I = JUSTIFICATIVAS DAS NECESSIDADES DO OBJETO 

 
 OBJETO: Contratação de Empresa prestadora dos serviços técnicos especializados em Assessoria e 

Consultoria Contábil, na Administração Pública, para atender às necessidades da Câmara Municipal de 

São João da Ponta- Pará. 

 

Justifica-se a contratação de empresa prestadora dos serviços técnicos especializados em Assessoria e 

Consultoria Contábil,  na   Administração Pública, pela necessidade da Câmara Municipal de São João da 

Ponta-Pará, honrar uma série de procedimentos contábeis e administrativos, estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1.988, Lei Complementar 101/2000, Lei Federal n° 4.320/64 e o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Pará- TCM-PA., em especial aos prazos estabelecidos. Neste sentido, a 

Contabilidade Pública é uma ferramenta de observação da legalidade dos atos da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo à Administração Pública, informações atualizadas e 

imprescindíveis para a tomada de decisões e transparência dos atos da gestão do Poder Legislativo 

Municipal. Esses procedimentos só podem ser oferecidos por quem possuir comprovada qualificação de 

conhecimentos e reconhecida experiência, adquiridos com o desempenho das atividades contábeis e 

outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os 

interesses desta Corte Legislativa.    
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II-RAZÕES DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS 
 
Atendendo a necessidade da contratação de Empresa prestadora dos serviços técnicos especializados 

em Assessoria e Consultoria Contábil, na Administração Pública, que atenda às necessidades desta Casa 

de Leis Municipais e, 

 
CONSIDERANDO que no Município de São João da Ponta-Pará, dado a escassez de empresa 

especializada no campo de atuação do objeto da contratação, indica-se a Empresa VICENTE A. DE 

SOUZA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 17.763.265./0001-44, com 

sede à Trav. Diogo Farias s/n, Cidade de Magalhães Barata, Estado do Pará, que a custos razoáveis, 

atende as necessidades de desenvolver as atividades do objeto da pretensa contratação e se qualifica 

nos termos exigidos pela Lei Federal n° 8.666/93, no que diz respeito: equipe de profissionais idôneos, 

requisitos de habilitação, credibilidade no mercado, eficiência nos trabalhos executados; 

 
CONSIDERANDO que a Empresa VICENTE A. DE SOUZA-ME, acima  descrita, vem  através  de seu sócio 

proprietário  Sr. Vicente Aleixo de Souza, portador do RG  N° 3438696-SSP/PA, CPF N° 016.382.972-15, 

inscrito no CRC/PA, sob o n° 5.774, prestando os serviços de Assessoria  e  Consultoria  Contábil   para   

órgãos  públicos em  outros municípios, nesta  região, além do mais, consta que  o sócio proprietário  

detém  reconhecida experiência, na  área  pública, durante  o desempenho dessas atividades contábeis, 

há  mais  de  30 ( trinta ) anos, com destacada e elogiada atuação pelos representantes legais dos entes 

contratantes. O que possibilita a celebração do contrato com a Câmara Municipal de São João da Ponta - 

Pará, para o desenvolvimento das atividades descritas no Termo de Referência, parte integrante deste 

processo, desse modo, então, o contrato dos serviços técnicos especializados em Assessoria Contábil, na 

área Pública. Sem perder de vista que a contratação da empresa com profissionais de maior quilate 

técnico, depende do grau de confiabilidade, que transmite com o histórico dos trabalhos de seus 

integrantes, neste e em outros municípios da região, de modo a tranquilizar a Administração, quanto a 

dispor de serviços de qualidade e eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes interesses 

da Câmara Municipal de São João da Ponta- Pará e, 

 
CONSIDERANDO que a natureza intelectual e singular dos serviços de Assessoria e Consultoria Contábil 

na Administração Pública, bem como a relação de confiança entre contratante e contratado, legitimam a 

contratação sob a ótica de inexigibilidade de licitação, conforme o previsto no Art. 25, Inciso II da Lei 

Federal n° 8.666/93. 
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III= JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
 De conformidade com o que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, verificando o processo administrativo n° 001/2017, destinado a 

contratação dos serviços constantes das especificações mencionadas no Termo de Referência 

do referido processo administrativo, constatou que o preço apresentado na proposta da 

Empresa VICENTE A. DE SOUZA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 17.763.265/0001-44, 

estabelecida à Trav. Diogo Farias s/n, cidade de Magalhães Barata, Estado do Pará, pelos 

serviços a serem prestados à Câmara Municipal de São João da Ponta-PA., no valor de R$ 

42.000,00 ( quarenta e dois mil reais ), coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida 

pela Administração da Câmara Municipal, diante das necessidades de atendimento de questões 

multidisciplinares, que mobilizarão os profissionais da empresa indicada para contratação 

direta, não só com visitas semanais na sede desta Corte Legislativa, e com a disponibilidade do 

escritório da empresa para acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que 

ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. O valor acima mencionado, justifica-se 

por encontrar-se dentro de parâmetros aceitáveis e  praticados no âmbito da Administração 

Pública do Poder Legislativo Municipal, inclusive pelo grau de comprometimento e dedicação 

de seus profissionais, em razão do alcance e da expressão do objeto da contratação. Ressalta-se 

que o preço e eminentemente bruto, sem acréscimo adicional algum, cabendo à empresa acima 

citada, assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciário, bem como as 

despesas diretas e indiretas de seus profissionais, exceto a locação do software da 

contabilidade. Para o regular cumprimento do instrumento contratual. 

Diante do exposto, fica justificada a escolha da Empresa VICENTA A. DE SOUZA-ME- CNPJ N° 

17.763.265/0001-44, no valor de R$  42.000,00  ( quarenta  e  dois  mil  reais ), divididos em 12 

( doze ) parcelas de valores iguais a R$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais ), como sendo a 

empresa mais indicada para a contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência, 

considerando as relevâncias expostas e ao atendimento às necessidades deste parlamento, 

dada as experiências de sua equipe técnica na  Assessoria e Consultoria Contábil, na  

Administração Pública. 
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IV= DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
De conformidade com o disposto no Art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso III, da Lei 8.666/93, 

que regula o instituto de licitações e contratos administrativos na Administração Pública, a 

presente Comissão de Licitações, Opina pelo reconhecimento da situação de Inexigibilidade de 

Licitação, sob o N° 001/2017 e considerando tudo que consta neste Processo Administrativo, 

vem emitir esta Declaração, com o objetivo da contratação direta da Empresa VICENTE A. DE 

SOUZA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 17.763.265/0001-44, com sede à Trav. Diogo Farias s/m, 

Bairro do Cororó, Cidade de Magalhães Barata, Estado do Pará, para prestar os serviços  

constantes do objeto deste processo. 

Assim, nos termos do Art. 26, do citado diploma legal, levo ao conhecimento do Excelentíssimo  

Vereador- Presidente da Câmara Municipal, da presente Declaração, para que seja devidamente 

processada a Ratificação de Inexigibilidade, caso esteja de acordo, após o Parecer da Assessoria 

Jurídica, sobre a hipótese. 

 
 

São João da Ponta- Pará, 17 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
ANA CRISTINA MOURA DE LIMA 

Presidenta da CPL 
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