
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

Processo Administrativo nº: 26/22
Modalidade: Inexigibilidade nº 6/2022-0003
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONTABILI-
DADE PÚBLICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SE-
CRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ”

Contratados(as):  M. C. BARROS NETO EIRELI , CNPJ: 11.121.231/0001-70

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Miguel do Guamá/PA,  por meio da

Prefeitura Municipal, consoante autorização do Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, Prefeito Municipal,

vem apresentar as justificativas alusiva ao processo administrativo para a contratação citada, no intuito de

atender as necessidades da Prefeitura Municipal  no desempenho das suas atividades. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Inexigibilidade encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II, com art. 13,
inciso III, da Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 9.648, de 27 de maio
de 1998, 

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; 

Art. 13. Para fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados
os trabalhos relativos a:

III- Assessorias ou Consultorias e auditorias financeiras ou tributarias 

                                                      JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

                   O presente processo administrativo tem por objetivo atender as solicitações das Secretarias

Municipais de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente,  uma vez que existe a

necessidade da prestação de serviços ténicos de assessoria e consultoria na área da Contabilidade Pública

com profissionais com conhecimento técnico e contábil especifico, com capacitação e qualificação

comprovada na área, uma vez que a boa administração dos recursos financeiros por meio desses

serviços proporcionam controles necessários à melhor aplicação dos recursos financeiros, além de
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abastecer  de informações  todo o processo de planejamento,  orçamento,  prestação de contas  e

divulgação da Gestão Municipal, resultando em maior transparência e controle nas contas públicas

e dessa forma atendendo as recomendações da legislação, dos órgãos de controle e princípios da

Administração pública. 

 

RAZÕES DA ESCOLHA

                        A escolha recaiu na empresa M. C. BARROS NETO EIRELI, em consequência da notória

especialização e atuação no mercado por meio no desempenho de suas atividades junto a outros Municípios,

conforme Atestados de Capacidade Técnica juntado aos autos do processo, além da sua disponibilidade e co-

nhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal.

A singularidade dos serviços prestados pela Contratada consiste em face das informações

de que possui um corpo técnico de profissionais, com comprovada especialização, sendo, dessa forma, in-

viável escolher o melhor profissional para prestar serviço de natureza intelectual, pois tal mensuração não

se funda em critérios objetivos (como o menor preço). 

                                                             

JUSTIFICATIVA  DO PREÇO

O valor proposto encontra-se em conformidade com os serviços que será disponibilizado

junto  a  Prefeitura,  o  que  pode  ser  comprovado por  meio  da  proposta  de  preços  anexo ao  referente

Processo Administrativo.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com M. C. BARROS NETO

EIRELI, no valor global de R$ 888.900,00 (Oitocentos e oitenta e oito mil e novecentos reais), levando-se

em consideração que o pagamento será mensal de acordo com a efetiva execução do objeto, levando em

consideração a regularidade da proposta e os documentos acostados aos autos deste processo.  Assim,

submeto a presente justificativa a análise e posterior ratificação do Ordenador de Despesas Responsável

para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

São Miguel do Guamá - PA, 19 de janeiro de 2022

Edivane Tristão dos Santos Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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