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Processo Administrativo nº 002012020 – CPL/CMA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
PROPOSTA: H DO N CARVALHO SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME. 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

 
A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, consoante 

autorização do Exmº. Sr. Presidente, VANDO LUIZ FERREIRA SANTOS, na qualidade de 
ordenador de despesas, vem através do Processo Administrativo em Epigrafe, fundamentado 
no art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei nº 8.666/93. 

 
DA JUSTIFICATIVA 

 
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e 

parágrafo único, I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à 
contratação com dispensa ou inexigibilidade, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 
 

DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

No sentido de manter os Serviços de Assessoria Contábil Junto a Câmara 
Municipal de Almeirim/PA, sem recursos humanos capaz de suprir as necessidades 
existentes nesta Casa Legislativa, optou-se pela Contratação Pessoa Jurídica 
Especializada da Região (âmbito local), entendendo ser mais viável economicamente, sem 
contudo, prejudicar a qualidade dos serviços prestados. 

 
 

DO OBJETO 
 
 O objeto é: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA – PESSOA JURÍDICA. 
 
 

DA ESCOLHA CONTRATADA 
 

Ocorre que o citado serviço já vem sendo executado pela proponente desde 
24/01/2019, que vem cumprindo fielmente os serviços ora contratados, onde nada consta 
que desabone sua Capacidade Técnica/Profissional; tendo em seu contador o senhor 
HEILSON DO NASCIMENTO CARVALHO – PA-015202/O-1, um profissional especializado 
em contabilidade pública municipal e vasta experiência na Administração Pública, sendo 
essa experiência de extrema importância para o Sistema Contábil desta Casa Legislativa, 
além das referências que o apresentam como: Competente, Eficiente e Responsável; por 
isso a nosso ver, essas são razões suficientes para a contratação da empresa: H DO N 
CARVALHO SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME – inscrita no CNPJ 19.867.718/0001-08. 
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DO PREÇO 

 
A proposta de preço ofertada pela empresa: H DO N CARVALHO SERVIÇOS 

CONTÁBEIS - ME, nome fantasia INOVA ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL, CNPJ Nº 
19.867.718/0001-08, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mensais, pelo período de 
12 (doze meses); a nosso ver o valor está adequado, ao praticado no mercado regional, 
notadamente considerando-se os serviços a serem executados, pois o valor da proposta se 
encontra dentro do preço praticado pelo poder Executivo e Legislativo deste Município, 
conforme compatibilidade com os preços praticados no mercado regional, aferidos por 
contratos firmados com outros Municípios do Oeste do Pará.  

 
Ressaltamos que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou 

seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os 
encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem como de 
todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o fiel cumprimento dos serviços 
contratados. 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Fundamenta-se esta Justificativa, nos termos do art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

 
II- para 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”. 

 
“Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” (Grifo Nosso). 
 

Nestes termos, encaminhamos a presente justificativa a Assessoria Jurídica desta 
casa, para que se manifeste sobre a presente inegixibilidade, tudo em conformidade com as 
disposições legais. 

Almeirim/PA, 07 de janeiro de 2020. 
 

_________________________________ 
ALDELEY DE OLIVEIRA CAMPOS 

Presidente da CPL/CMA 
 

_________________________________ 
Luiz Alberto dos Santos Alves 

Secretário da CPL/CMA 

_________________________________ 
Benedito Marcos de Almeida Santos 

Membro Titular da CPL/CMA 
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