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Processo Administrativo nº 002012020 – CPL/CMA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 
Proposta: H DO N CARVALHO SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME/CNPJ: 19.867.718/0001-0.8 
 
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA – PESSOA JURÍDICA. 

 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

implantarmos tais ações a serem desenvolvidas junto a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALMEIRIM/PA, e por não dispormos na nossa estrutura organizacional, um quadro de 
profissionais habilitados no setor indicado. 

 
Esta Administração, já vem tendo Assessoria Contábil visando garantir os 

princípios que regem a Administração Pública emanados da nossa Carta Magna. Ocorre 
que o citado serviço já vem sendo executado pela proponente, que vem cumprindo fielmente 
os serviços ora contratados, onde nada conste que desabone sua Capacidade 
Técnica/Profissional. 

 
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, como já citado 
acima, a empresa: H DO N CARVALHO SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME, é quem vem 
executando os Serviços Contáveis desta Casa Legislativa, desde 24/01/2019. 

. 
Pelos motivos expostos e para referendar as razões da contratação direta, vale 

ressaltar os ensinamentos doutrinários sobre a contratação de serviços técnicos 
profissionais com notória especialização, onde o eminente mestre Hely Lopes Meirelles, in 
Licitação e Contrato Administrativo - 15ª edição - Ed. Revistas dos Tribunais, quando diz: 

 
“Serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, são 

os prestados por quem, além da habilitação técnica e profissional - exigida para os 
serviços profissionais em geral - aprofundou-se nos estudos, noexercício da 
profissão na pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação ou de 
estágios de aperfeiçoamento. Bem por isso Celso Antonio considera-os singulares, 
posto que marcados por características individualizadoras, que os distinguem, dos 
oferecidos por outros profissionais do mesmoramo. 

 
A contratação direta desses serviços com profissionais ou empresas de 

notória especialização, tal como a conceitua agora o caput do art.25 que declara 
inexigir licitação quando houver inviabilidade de competição.” 
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RAZÕES DA ESCOLHA 
 

Pelas razões expostas, a nosso ver são mais que suficientes para optarmos 
pela contratação da empresa: H DO N CARVALHOSERVIÇOS CONTÁBEIS - ME / CNPJ 
Nº19.867.718/0001-08, que irá prestar os serviços acima elencados, pois é detentora de 
profissional técnico de reconhecida capacidade, porquanto prestam ou prestaram relevantes 
serviços a outras pessoas jurídicas de direito público e privado. Impende observar que o 
sócio da empresa detém notória experiência profissional, consoante provam os documentos 
acostados ao Processo Administrativo em questão, que já se encontra consolidado em 
nosso municipio um reconhecimento público da qualidade e eficiência no desempenho de 
atividades contábeis por parte do mesmo, de forma a garantir-lhe prestígio e 
reconhecimento no campo das atividades por ela desenvolvidas. 

 

Portanto o contador HEILSON DO NASCIMENTO CARVALHO – PA-
015202/O-1, empresário individual - H DO N CARVALHOSERVIÇOS CONTÁBEIS - ME, já 
vem prestando os Serviços de Assessoria Contábil Junto a Câmara Municipal de 
Almeirim/PA, comprovando através de documentos e principalmente de serviços prestado a 
essa Casa Legislativa, possuir especialização 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. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o Art. 13, III da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores A LICITAÇÃO É INEXIGÍVEL: 
 

“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)” 

 

Pelos ensinamentos trazidos a baila pelos consagrados doutrinadores, a 
contratação por processo de inexigibilidade encontra subsídios para contratação direta em 
questão. 

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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