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MEMORANDO SN1 05 DE JANEIRO DE 2017,

Senhor Presidente.

Venho comunicar a Vossa Excelência a necessidade de

contratação de uma empresa ou profissional para prestar serviços de

Consultoria e Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta

do Araguaia -PA, exercício 2017. Anexo justificativo da necessidade do

objeto;

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos nossos sinceros

agradecimentos.

Atenciosamente,

ROSAN1ATJL1VEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017
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Estado do Pará
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JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

Considerando a transição da presidência desta casa

e o desenvolver dos Trabalhos e das atividades deste Poder Legislativo;

Considerando que um dos deveres constitucional da

Administração é a realização das prestações de contas e

encaminhamento de relatórios aos setores competentes;

Considerando varias decisões

políticas/administrativas que serão tomadas pelo plenário desta casa;

Considerando tramitações importantíssimas como

aprovação de LEIS E OUTRAS MATÉRIAS;

Considerando a votação de vários projetos que

serão encaminhados pelo poder executivo e que necessariamente

deverão tramitar e serem votados pelo poder Legislativo;

Considerando a tramitação de DECRETOS, LEIS,

PORTARIAS e outros documentos de caráter administrativo. Vimos neste

pleito justificar a necessidade de contratação de uma empresa ou

profissional para prestar serviços de Consultoria e Assessoria Contábil

para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA. Exercício 2017.

Floresta do Araguaia - PA, 05 de Janeiro de 2017.

ROSANIA OLIVBRA DOS'SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017
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Portaria n° 002/2017

Dispõe sobre designação de Função de Confiança,
Que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, Estado
do Pará, conforme artigo 24, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de

. Floresta do Araguaia, combinado com o Art. 20, Inciso II, do Regimento
^^ Interno da Câmara.

Resolve:

Art. 1° - Designar a senhora ROSANIA OLIVEIRA DOS SANTOS,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, servidor efetivo da Câmara Municipal
de Floresta do Araguaia, Padrão 5, para exercer a função de chefe de
controladoria, atribuindo-lhe o valor da função de R$ 2.163,24, (dois mil
cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) conforme quadro de
função de confiança da Lei n° 080/02, alterado pela Resolução n° 001/
2014 e em conformidade com a Lei 463/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em 02 de janeiro de 2017,

RA DE ALENCARRENA'
Presidente da Câmara Municipal

•O

Ciente: oocrtxA^- lU/.6</v^- rl& i Só» v

Data. 02/01/2017
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DESPACHO

A comissão Permanente de Licitação

Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA.

Em atenção ao Memorando da Controladoria

Interna e justificativa, autorizo e determino a esta Comissão Permanente

de Licitação para que proceda a realização de analise

administrativa/técnica para que seja contratado uma empresa ou

profissional para prestar Serviços de Assessoria Contábil para a Câmara

Municipal de Floresta do Araguaia-PA, Exercício 2017.

Floresta do Araguaia - PA, 05 de Janeiro de 2017.

RENATOPEREIRA DE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017

TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Aos 05 dias do mês de janeiro de 2017 eu, ALVINO
FERNADES DE LIMA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, constituída pelo ATO
DA PRESIDÊNCIA N°001-2017, abri o processo administrativo relativo a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017, autuei seus
documentos, rubriquei suas páginas e as numerei, para que produza
seus efeitos legais.

Alvírmffiiffíandes de Uma
Presiaente da Comissão
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ATO DA PRESIDÊNCIA N.° 001/17, de 05 de janeiro de 2017

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições regimentais e, com base
na letra "e" do inciso II, combinado com a letra "d" do inciso IV, ambas do artigo
19, do Regimento Interno da Câmara, faz saber que Mesa Diretora deliberou e
ele;

RESOLVE:

Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Câmara
Municipal, sob a presidência do primeiro, cuja composição é a seguinte:

I - ALVINO FERNADES DE LIMA - ASSISTENTE ADMISTRATIVO

II -. DISLENE MOTA PINTO - SECRETÁRIA LEGISLATIVA

\I - MARIA MONICA DA SILVA - ZELADORA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, em 05 de janeiro de 2017.

/ X""*5*^
l C y i -. - ' 7 ( - ^-/f

RENATO PÉREÍRA ÒE AIÍENÕA^
Presidente da Câmara Municipal
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTARIA

Do: Comissão Permanente de Licitação

PARA: Contabilidade

limo senhor (a),

Solicitamos à Vossa Senhoria, que informe a esta

Comissão, no prazo máximo de 24 horas, sobre a disponibilidade e

reserva de dotação orçamentaria junto a Câmara Municipal de Floresta

do Araguaia - PA, para à contratação de:

> Contratação de uma Empresa ou Profissional para

prestar Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para a Câmara

Municipal de Floresta do Araguaia - PA, Exercício 2017.

> Valores previstos mensal de R$6.500,00 (Seis mil e

quinhentos reais), perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil

reais) ate 31 de dezembro de 2017.

Caso conste dotação orçamentaria, seja a mesma
retida, porque esta comissão fará encaminhamento ao senhor Presidente
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia-PA, para autorização de
contratação do objeto em epígrafe, para atender o requisitado.

Desde já, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de
estima e consideração.

Floresía_dpAraguaia -PA, 11 de janeiro de 2017.

Alvir\o fanaes de Lima
Presidente da Comissão
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DECLARAÇÃO ORÇAMENTARIA

Eu, CARMENDES DE SOUSA SANTANA MARACAIPE, Chefe de Departamento
Contabilidade da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, após
analise da LEI ORÇAMENTARIA 2017. Declaro sob pena de Lei que
existe Dotação Orçamentaria para a contratação de uma empresa ou
profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil
para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, exercício 2017.

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Floresta do Araguaia

Classificação funcional - 01.031.0001.2-001 Manutenção das Ações do
Poder Legislativo.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

Por ser expressão da Verdade assino a presente
declaração.

Floresta do Araguaia - PA, 12 de Janeiro de 2017.

MENDES DE SOUSA SANTANA MARACAIPE
Chefe de Departamento Contábil

Portaria n° 004/2017
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ORÇAMENTO-2017

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

AÇÀO ESPECIFICAÇÕES

01-031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO PODER LEGISLATIVO

__„_ NATUREZAS DA DESPESA « _

CÓDIGO DESCRIÇÃO
Cod. Tipo Descrição

3 1.90.04.00 00 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM. ITR. ICMS desoneração)

Total das Fontes:

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 950.000,00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM, ITR. ICMS desoneração)

Total das Fontes:

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230.000.00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM. ITR. ICMS desoneração)

Total das Fontes.

3.1.90.16.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00

ff Diretos Participação na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração/
Total das Fontes.

3.3.90-14.00.00 Diárias - Civil 160.000,00
19 Diretos Partcioacão na Rec. União tf PM. ITR, ICMS desoneração)

Total das Fontes

3.3 90 30.00.00 Material de Consumo 160.000.00

19 Diretos Participação na Rec União (FPM, ITR, ICMS desoneração}
Total das Fontes

3.3.9033.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
19 Diretos Participação na Rec União (FPM, ITR. ICMS desoneração)

Total das Fontes

3.3.9035.00.00 Serviços de Consultoria 35.000,00

19 Diretos Particirjaçâo na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração)
Total das Fontes

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 65 000.00
19 Diretos Partdoacâo na Rec União fFPU. ITR. ICMS desoneração}

Total das Fontes

3.3.90 39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 165.000.00
ff Diretos Partjcioacâo na Rec. União (FPM. ITR, ICMS desoneração)

Total das Fontes

3.3 90 47.00.00 Obrigações Tributárias e Contribuí vá s 9.000,00
19 Diretos ParScioacão na Rec. União (FPM. ITR, ICMS desoneração)

TOTAL

Vator

80.000,00
80000,00

80.000,00

950.000.00
950000.00

950000.00

230.000,00
230.000,00

230000,00

10.000,00
10.000,00

10000.00

160.000,00
1 60. 000, 00

160 000,00

160.000,00
1 60. 000, 00

160.000.00

5-000,00
5.000,00

5.000,00

35.000.00
35.000,00

35.00000

65.000,00
65.000,00

65000.00

165.000.00
165.000,00

f 65 000.00

9.000,00
9.000,00

Total das Fontes: 9.000,00

>equencial: 54
'ênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA[66]

Ver. O.OC
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AUTORIZAÇÃO

Após levantamento de mercado realizado pela

Comissão Permanente de Licitação, parecer técnico emitidos nos autos

do processo e demais informações AUTORIZO que proceda a

contratação POR INEXIGIBILIDADE da empresa: MARREIRO

CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40,

sendo valor mensal de R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais),

perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) ate 31 de

dezembro de 2017.

Floresta do Araguaia-PA, 13 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

RENATO PE&ÈÍÍRA D^ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal
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Poder Legislativo

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO N°XXX/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA

DO ARAGUAIA -PA, E A EMPRESA:

XXXXXXXXXX, CNPJ:XXXXXX,

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E

ASSESSORIA CONTABIL PARA A

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO

ARAGUAIA, CONFORME CLAUSULAS

ABAIXO ESPECIFICADAS;

Pelo presente instrumento público, contrato de prestação de
serviços, de um lado como CONTRATANTE a - CÂMARA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ n° 01.776.009/0001-51, neste ato representado
pelo Presidente da Camará Municipal, Sr. RENATO PEREIRA DE
ALENCAR, brasileiro, casado, portador do CPF n° 372.482.862-49 e RG:
3.345.353 SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade de Floresta do
Araguaia - PA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
a pessoa Jurídica NOME, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO,
representada neste ato pelo Senhor (a) NOME, NACIONALIDADE,
ESTADO CIVIL, PROFISSÃO e CPF: XXXXXXXXXXXX, residente e
domiciliado (ENDEREÇO COMPLETO), daqui por diante denominado
simplesmente de CONTRATADO, resolvem de comum acordo, firmar o
presente contrato, sob as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES E BASE LEGAL.
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tSfeÇ* Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

O presente contrato rege-se em todos os seus aspectos, pelas
disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e
suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO.
O contrato decorre do processo de inexigibilidade fundamentado no
artigo 25, II, da Lei Federal n° 8.666/93 por tratar-se da contratação de
serviços técnicos de natureza singular, com empresa de notória
especialização, nos moldes e termos contidos no artigo 13, III, do mesmo
diploma legal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO.
A CONTRATANTE, neste ato, contrata os serviços do CONTRATADO,
para a execução de serviços técnicos profissionais especializados de
consultoria e assessoramento contábil dentro da área específica da
administração pública, a serem prestados, exclusivamente, a Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia -PA, "in loco", sem obrigação de
cumprimento de horário, compreendendo as seguintes atividades:

• Assessoria contábil, orçamentaria, financeira, patrimonial e
operacional.

• Assessoria na elaboração de processos de prestação de
contas.

• Elaboração de relatórios gerenciais, balancetes e balanço
geral.

• Assessoria e Consultoria na relação entre Órgão/Legislativo e
Órgão/Tribunais de Contas.

• Pareceres, consultas e orientações contábeis.
• Assessoria na recrutagem e treinamentos de recursos

humanos.
• Assessoria na informatização dos departamentos das áreas

contábeis, financeira e patrimonial.
• Avaliação Bimestral da Execução Orçamentaria, Financeira e

Patrimonial.
• Elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal da Lei 101.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE.
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

A) Para a consecução das atividades do objeto descrito na cláusula
terceira, compromete-se a seguir e operacionalizar as orientações
e recomendações técnicas formuladas e/ou expedidas pelo
CONTRATADO.

B) Colocar, tempestivamente, à disposição do CONTRATADO, a
documentação necessária ao desempenho do seu serviço
profissional bem como, de igual modo, atender pedidos de
informação e material complementar quando solicitado.

C) Colocar à disposição do CONTRATADO, para o desempenho do
seu serviço profissional, o pessoal responsável e/ou envolvido nas
áreas contábil, financeira e patrimonial.

D) Proporcionar ao CONTRATADO instalações físicas condignas e
material técnico de qualidade ao desempenho de seu serviço
profissional.

E) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de deslocamentos,
viagens e estadias, alimentação necessárias ao cumprimento do objeto
deste contrato em locais que não seja a sede do município, quando
designado pelo gestor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO.
A) Compromete-se a executar as atividades do objeto descrito na

cláusula terceira, dentro dos padrões e normas geralmente aceitas,
e obedecendo a legislação pertinente emanadas dos órgãos de
controle interno e externo, em especial no que tange ao
cumprimento dos prazos estabelecidos.

B) Compromete-se em caráter Ordinário a comparecer no recinto da
secretaria da câmara Municipal desta cidade para fechamento dos
relatórios Bimestrais e Quadrimestrais em dia útil.

C) Disponibilizar a contratante, para consecução dos serviços objeto
da cláusula terceira desta carta contrato, um profissional com
experiência comprovada na área de contabilidade pública,
devidamente inscrita no CRC-PA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS HONORÁRIOS, REAJUSTAMENTO E
FORMA DE PAGAMENTO.
A Contratante pela execução das atividades descritas, na cláusula
terceira, pagará ao Contratado o valor mensal de R$xxxxxxxx,
perfazendo o valor total de R$xxxxxxxxxx ate 31 de dezembro de 2017.
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• CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
4 Poder Legislativo

•
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO, VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E
RESCISÃO.

t O prazo do presente Contrato será a partir de sua publicação, cuja
% vigência retroagira a 02 de janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de
% 2017, podendo este Contrato ser rescindido ou prorrogado nos termos a
t que se refere o artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO VÍNCULO
Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá
qualquer vínculo empregatício, correndo por conta do Contrato, em

t-^ decorrência dos seus serviços profissionais, os encargos trabalhistas,
• previdenciários e tributários quando houver.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS.
Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato a
Contratante comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu
Orçamento vigente, obedecendo a seguinte classificação funcional
programática: Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia Classificação funcional - 01.031.0001.2-001
Manutenção das Ações do Poder Legislativo. Elemento de Despesas:
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.
Para dirimir questões suscitadas do presente contrato, fica eleito o foro
da Comarca do Município de Conceição do Araguaia -PA, como único e
exclusivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado

**~ que seja.
t
§_ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS GENERALIDADES.
^ Fica excluído da responsabilidade da Contratada a execução de serviços
. técnicos especializados de elaboração, detalhamento e sistematização

de Projetos que versem sobre Diretrizes Orçamentarias, Orçamentos
Anuais e Plurianuais, podendo no entanto, executá-lo mediante a

*- combinação prévia de honorários.
t
t E por estarem assim, justos e contratados, assinam o
t presente instrumento para que produza os devidos efeitos legais.

• Floresta do Araguaia - PA, XXXXXXXXXX.
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

PARECER DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N°001/2017

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria e
Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -
PA.
FUNDAMENTO: Art. 25, Inciso II e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94

Senhor Presidente,

Atendendo a vossa solicitação, quanto à efetivação
de processo licitatòrio, visando à contratação de uma Empresa ou
profissional para prestar Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil
para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, exercício 2017,
temos a informar o seguinte:

Neste município, bem como nesta região, dado a
escassez de empresas especializadas no ramo de assessoria e
consultoria Contábil, foi encontrada uma empresa, que a custos
razoáveis, atende às necessidades objeto da pretensa contratação;

A empresa: MARREIRO CONSULTORIA
CONTÁBIL LTDA - ME, Inscrito no CNPJ: 07.668.317/0001-40, vem a
ano prestando Assessoria e Consultoria Contábil para Órgãos Públicos
dessa região.

Considerando que o profissional acima citado,
atende perfeitamente às necessidades deste parlamento, dada as suas
experiências no ramo da contabilidade público é de se entender o que
segue:

E em face do princípio da legalidade, moralidade e
eficiência dos atos administrativos, conforme dispositivos contidos aos
termos do Inciso II e § 1° do Art. 25, da Lei de Licitações n° 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994,
onde assinala que "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..; 1°§
Considera-se notória especialização, o profissional, ou empresa cujo

Av: Orlando Mendonça n". 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314- E-mail - camaradeflorestaf
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

conceito no campo, de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnico, ou de outros requisitos, relacionados
com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfação do objeto do
contrato".

Dessa forma, encontramos guarida e
fundamentação no texto legal já apontado, podendo dessa forma V. Exa.
efetivar a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Floresta do Araguaia - PA, 06 de Janeiro de 2017.

ente/CPL

Membro Membro
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA DE PREÇO
REF: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017

Atendendo a necessidade de contratação de uma

Empresa ou profissional para prestar Serviços de Consultoria e Assessoria

Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -PA, Exercício

2017, que atenda as necessidades no campo administrativo municipal desta

casa de leis.

Vimos com o devido fundamento, tornar púbico e

comunicar o valor da proposta financeira da empresa MARREI RO

CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40,

sendo valor mensal de R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), perfazendo o

total de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) ate 31 de dezembro de 2017,

considerando a proporcionalidade no pagamento dos honorários no mês de

janeiro.

O preço mensal de R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos

reais), coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida por este Poder

Legislativo, diante das necessidades multidisciplinares, que mobilizarão

profissionais da empresa indicada para a contratação direta, que estará à

disposição desta Casa De Leis, não só com as visitas cotidiana na sede do

Poder Legislativo, mas com a disponibilidade do escritório profissional para

acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e

requisitarem pronta e imediata atenção.

Isso porque o valor a ser ajustado entre as parte é

eminentemente "bruto", ou seja, sem nenhum adicional, cabendo, à exceção
Av: Orlando Mendonça n°. 804 -Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail-camaradefloresta@hotmail.com
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

das viagens para fora do Município, todos os encargos de natureza fiscal,

trabalhista, comercial, securitária e previdenciária, para o regular cumprimento

do contrato.

Justifica-se, também o preço, pela experiência

profissional, pública, acuada ao longo dos anos de trabalhos já executados.

Ademais, justifica-se que conforme pesquisa de

mercado os valores propostos, inclusive já praticados pelo Poder Executivo

Municipal de Floresta do Araguaia -PA, conforme consulta no Portal da

Transparência o profissional do mesmo ramo de ativtdade, encontram- se em

conformidade com o mercado regional.

Floresta do Araguaia-PA, 10 de Janeiro de 2017.

1° Membro da CPL

CPL

2° Membro da

Av; Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

Oficio s/n Floresta do Araguaia - PA, 06 de Janeiro de 2017.

À
Empresa: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME,
CNPJ: 07.668.317/0001-40.
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,

limo. Sr.

Apraz-me cumprimentar Vossa Senhoria para
informar que após verificação na região, identificamos a empresa acima
como capacitada à prestação dos serviços constantes da requisição e
justificativa ao objeto (documento anexo).

Assim, solicitamos, com a maior brevidade
possível, o envio de proposta a este Poder Legislativo acerca do
interesse na prestação dos serviços indicados na justificativa e objeto de
contratação.

Em havendo interesse, seja encaminhado, no
prazo máximo de 02 (dois) dias, proposta dos serviços e seus valores.

Atenciosamente,

Alviwyf&mandes de Lima
Presidente da Comissão
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consultoria Contábll

Av. 7 tk-St-lenihni. ( nitro - Oim-cçã» d» Araguaia - I'A - g <*J4) 3421-1345/99151-13 tJ8_

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao Exmo Sr.
RENATO PEREIRA DE ALENCAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Pelo presente segue proposta para realização dos serviços de assessoria
contábil a este Poder Legislativo de Floresta do Araguaia - Pará na elaboração das
receitas e execução das despesas públicas conforme relação abaixo:

1. Elaboração de Livro Diário;

2. Elaboração de Livro Razão;

3. Balancetes Mensais e seus anexos exigidos pela Lei 4.320/64;

4. Emissão de Relatórios Gerenciais em conformidade com a Lei
4.320/64;

5. Relatório Resumido da Execução Orçamentaria exigidos pela Lei
l 01 /2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

6. Relatório de Gestão Fiscal exigidos pela Lei 101/2000 Lei de
Responsabilidade Fiscal;

7. Relação de inscrição da Dívida Ativa;

8. Relação da Dívida Fundada Interna;

9. Relação da Dívida Flutuante;

10. Assessoramento no inventário de Bens Móveis e Imóveis e
Demonstração de Operações de Créditos;

l l. Assessoria na elaboração de processos de prestação de contas aos
Tribunais;

l 2. Aplicabilidade do Planejamento Contábil;

l 3. Emissão de Pareceres, Consultas e Orientações Contábeis;



consultoria Contábil
Av. 7 ( leSeU-i i i t ) io . Ccntr» Coiu-fiyao do Araguaia- PA- g (94) 3421-1345

14. Assessoria e Consultoria na relação entre órgão/Legislativo e
órgão/Tribunais de Contas;

l 5. Defesas Técnicas e acompanhamento dos processos de prestação de
contas no Tribunal de Contas dos Municípios até sua decisão final ;

HONORÁRIOS:

Pelos serviços mencionados acima, cobraremos os honorários de
R$78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais) divididos em l 2 (doze) parcelas mensais.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta terá validade de trinta dias.

Conceição dei A/águaia - Pará, 20 çle Janeiro de 201 7.

Marreífb Consultoria ContàbiíTMfà - ME
.ourival José Marreiro da Costa

Sócio Administrador
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.317/0001-40

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
09/05/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR,
CPF/MF n° 318.763.402-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 3578882, órgão
expedidor DGPC - GO, residente e domiciliado rio(a) AVENIDA BEIRA RIO, 2222,
CAPELINHA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA, CEP 68.540-000, BRASIL.

RHELCRIS SALVINO DE SOUSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
08/04/1987, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ANALISTA DE
SISTEMAS, CPF/MF n° 771.996.422-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 4836775,
órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA JUSCELINO
KUBITSCHEK, 1927, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA, CEP 68.540-
000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MARREIRO CONSULTORIA
CONTÁBIL LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE n° 152009 í 7857, com
sede Av. Sete de Setembro, 917 , Centro Conceição do Araguaia, PA, CEP 68.540-000,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n°
07.668.317/0001-40, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 154, CENTRO,
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA, CEP 68.540-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA;

CNAE FISCAL

6920-6/01 - atividades de contabilidade
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábH e tributária

'

•
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.317/0001-40

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. SUZI KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO admitido
neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1986, casada em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF/MF n° 876.132.122-20,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 5220970, órgão expedidor PC - PA, residente e
domiciliado no(a) AVENIDA BEIRA RIO, 2222, CAPELINHA, CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA, PA, CEP 68.540-000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RHELCRIS SALVINO DE SOUSA, detentor de 10.000
(Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ l ,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a
R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA, O sócio RHELCRIS SALVINO DE SOUSA transfere suas
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$10.000,00 (Dez Mil Reais), direta
irrestritamente ao sócio SUZI KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO, da seguinte forma:
O SÓCIO RHELCRIS SALVINO DE SOUSA, ACIMA QUALIFICADO, RETIRA-SE
DA SOCIEDADE CEDENDO E TRANSFERINDO A TOTALIDADE DE SUAS
QUOTAS PARA A SÓCIA ADMITIDA SUZI KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO,
ACIMA QUALIFICADA, dando plena, gera! e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000
(trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo
aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência
do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL PASSA A SER DE
R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) DISTRIBUÍDOS EM 300.000
(TREZENTOS MIL) QUOTAS, NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UM,
TOTALMENTE INTEGRALIZADO NESTE ATO, este fica assim distribuído:

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA, com 285.000 (duzentos e oitenta e cinco
mil) quotas, perfazendo um total de RS 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)
integralizado.
SUZI KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO, com 15.000 (quinze mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) integralizado.

Req: 81600000384887
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.317/0001-40

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade Gira sob a denominação social "MARREIRO
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME" com sua sede sito à Av. Juscelino
Kubitschek, n° 154, Bairro Centro, CEP 68.540-000, no município de Conceição do
Araguaia, Estado do Pará. E nome fantasia "MARREIRO CONSULTORIA
CONTÁBIL";

CLÁUSULA SEGUNDA. O objetivo social da sociedade consiste em:
6920-6/01 - atividades de contabilidade
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contãbil e tributária
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.317/0001-40

CLAUSULA TERCEIRA. O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais),
dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas de R$ 1700 (Um "Real) cada uma,
perfazendo um total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) totalmente integralizados
pelos sócios na proporção do capital social de cada um, em moeda corrente e legal do
país, ficando assim distribuídos entre os mesmos:

Sócios
Lourival José Marreiro da Costa
Suzi Kelly de Oliveira Marreiro
TOTAL

Número de Quotas
285.000
15.000
300.000

Valor (R$)
285.000,00
15.000,00
300.000,00

Perc. %
95
05
100

CLAUSULA QUARTA. A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas
cotas, conforme Art. 1052 cc/2002.

CLAUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade será por tempo
indeterminado e teve seu início em 21 de Novembro de 2005.

CLAUSULA SEXTA. A sociedade poderá a critério dos sócios, abrir filiais, sucursais,
depósitos, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, desde que
cumpridas as formalidades legais.

CLAUSULA SÉTIMA. As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser
transferidas ou alienadas, sob qualquer título ou pretexto, a terceiros, sem o expresso
consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferência
em igualdade de condições.

CLAUSULA OITAVA. O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar por
escrito, o sócio remanescente discriminando-lhe, o preço, forma e prazo de pagamento,
para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, que deverá ser feito dentro do
prazo de 30 (Trinta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a
critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as cotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA. A sociedade é administrada pelo sócio LOURIVAL JOSÉ
MARREIRO DA COSTA individualmente, aos quais competem-lhe o uso individual
da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo
lhe, entretanto, vedado o seu uso ou emprego sob qualquer pretexto social,
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, sendo que a
mesma fica investida na função de ADMINISTRADORA dispensado da prestação de
caução.

CLAUSULA DÉCIMA. O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena rp
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CNPJ n° 07.668.317/0001-40

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. l .011» § l °, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Pelos serviços que prestarem à sociedade,
perceberão a sócia administradora, a título de Pró-labore, uma quantia mensal ficada em
comum acordo entre os sócios, obedecendo assim as prescrições de dedução fiscal
prevista na legislação do imposto de renda, a qual será levada a débito da conta despesas
gerais da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O ano social coincidirá com o ano civil, devendo
a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço geral da sociedade, obedecidas
as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre
os sócios na proporção do capital social de cada um, podendo estes lucros, assim como
prejuízo, a critério dos sócios a serem divididos entre os mesmos ou ficarem em reserva
na sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O falecimento, a interdição, a inabilitação e
qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s)
sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio (s) para continuidade da empresa na
forma abaixo:

A sociedade entrará em liquidação: após a liquidação, solvida o ativo e passivo,
serão os sócios supérstites e/ou herdeiros sucessores quitados de seus haveres, se estes
existirem, na conformidade do formal de partilha, devidamente homologado pela
autoridade competente.
Parágrafo Único - Se o quadro social estiver composto por mais de dois sócios na
ocasião de uni dos eventos citados, a sociedade poderá continuar com os remanescentes
e mais os herdeiros ou sucessores se for de interesse destes e desde que não haja
impedimento legal.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. Os sócios dispensam as formalidades de
convocação para reunião bem como o registro em ata das deliberações dos mesmos.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o fórum da comarca de Conceição do
Araguaia-PA. Para que nele sejam dirimidas todas as questões que pôr ventura vir a
surgir sobre o presente instrumento particular, os casos omissos serão resolvidos na
forma da lei.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, l de novembro de 2016.

Req:81600000384887 Página 5



ALTERAÇÃO CONTRAr

MARREIRO CONSULTO)
CNPJ n°

L DA SOCIEDADE
QNTÁBItJ^TDA ME

Í7/0001-40
•

LOU m/AL JOSÉ MARRÇJKO DA COSTA
CPF: 318.763.402-82

RHELCRIS SALVINO DE SOUSA
CPF: 771.996,422-53

A X XX A

SSZTKELLYDEOLIVEIRA MARREIRO
CPF: 878.132,122-20

9ERV HOT E REG. PUB. Uli. OF. CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Angela Maria Lima Narys dos âantox -

RUB D. Seboso Thomòs, 3.013 - centro, FQNE:$4) 3421-1229

Reconhseo oor Semelhança afã1! Firmais"! ác

LOURIVAL JOSÉ MÃRREiRO DA COSTA

RHELCRIS SALV1NO DE SOUSA

SUZI K.ELLYDE OLIVEfRMÍÂRREiRO

ConceicS6̂ ĝuMa-í̂ ?12/12/2016
Em tsW' !Li£̂ 3á"V«<bíie

BZZZQilCERTIFICO O REGISTRO EM' 05/01/2017

SOB N°: 20000500963

Protocolo: 16/692863-1, DE 19/12/2016
Empresa:15 2 0091785
MARREIRO CONSULTORIA
CONTABIL LTDA ME -y -

/ MARCELO CEBOLAO
ETÁRIO GERAL

013.970.872 |

Req: 81600000384887 Página 6



2/2017 Certidão de Regularidade Profissional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica
que o(a) profissional tdentificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
REGISTRO : PA-011186/O-8
CATEGORIA : CONTADOR
CPF... .. : 318.763.402-82

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 03.02.2017 as 18:25:37.
Válido até: 20.02.2017.

Código de Controle: 55862.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

]ttp://201.33.23.183/scrípts/sql_consulta\03PA.dl l/l ogin l :



^3/02/2017 https://www.sífge-caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprJmirPapel.asp?VARPessoaMatriz-13593442&VARPessoa=13593442&VARUf=PA&V

^ftljlf^k U .VfSrM^ Jĵ ^fc
CAIXA ECONÓMICA \L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: U7668317/0001-40
Razão Social: MARREIRO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia:MARREiRO CONSULTORIA CONTABIL
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 917 / CENTRO/ CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/

PA/ 68540-000

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2017 a 17/02/2017

Certificação Número: 2017011905423602905821

Informação obtida em 03/02/2017, às 19:04:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ittps://www.sJfge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMalrÍ2=135934428,VARPessoa-13593442&VARUf=PA&VARInsa.. 1/1



03/02/2017 https://app.sefa.pa.govbr/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO

raflL

ôfejgpí*

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.668.317/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, c certificado que
NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos
administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou
não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.u 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da
Instrução Normativa n.1' 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de
Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.seia.pa.gov.br.

Emitida às: 18:20:37 do dia 03/02/2017

Válida até: 02/08/2017

Número da Certidão: 702017080064303-3

Código de Controle de Autenticidade: 420A4DI0.04E8DD3A.5DE42CFE.88CB9D15

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas
no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em
decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio
de consulta pública no endereço eletrônico www.seia.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

https://app.sefa.pa.gov.br/emJssao-certJdao/emitirCertidao.aclion 1/2



03/02/2017 https;//app.sefa.pa.govbr/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE N ATURE/A NÃO TRIBUTARIA

Nome: MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.668.317/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar c inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos
administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos
na Dívida Ativa,

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da
Instrução Normativa n." 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de
Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.seia.pa.gov.br.

Emitida às: 18:20:37 do dia 03/02/2017

Válida ate: 02/08/2017

Número da Certidão: 702017080064304-1

Código de Controle de Autenticidade: CE8D23DB.D9DE637D.21F2ADB4.C5F3D173

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas
no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em
decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efètuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio
de consulta pública no endereço eletrônico www.sefe.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

,httDs://aDD.sefa.Da.aov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME
( M A T R I Z E F I L I A I S ) CNPJ: 0 7 . 6 6 8 . 3 1 7 / 0 0 0 1 - 4 0

Certidão n° : 124115502/2017

Expedição: 03 /02 /2017 , às 1 9 : 0 5 : 2 0

Validade: 01 /08 /2017 180 (cento e oi tenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
07.668.317/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



03/02/2017 Certidão de Regularidade Profissional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
REGISTRO : PA-Q11186/O-8
CATEGORIA : CONTADOR
CPR... 318.763.402-82

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor ã respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 03.02.2017 as 18:32:43.
Válido até: 20.02.2017.
Código de Controle: 55863.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

http://201.33.23.183/scripts/sql_consultav03PA.dll/login í / í



ESCOLA DE COWTA5 PUBLICAS

Responsável
em último ano de mandato

Certificado
Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA participou do encontro "Gestão

Responsável em Último ano de mandato" realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro
Irawaldyr Rocha, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM-PA, nos dias 01 e 02 de
junho de 2016, em Redenção-PA.

Redenção, 02 de junho de 2016 . Carga Horária
IGhoras

ConseíheirtfCezar i
Presidente do TCM-PA

Conselheiro Sérgio Leão
Vice-presidente do TCM-PA

Direíor Geral da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr



l

Certificamos que

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA

Participou do Treinamento: 3^ ENCCOPA Norte - Encontro Nacional de Custos, Controle Patrimonial e
Àlmoxarifado no Setor Público, realizado no dia 14 de agosto de 2015 em Belém/PA.• <

Online
www.casponline.comJjr

Belém, 14 de agosto de 2015.

Diogo Duarte Barbosa
CASP Online Treinamentos

Diretor Técnico
";•' " . ' . jfjBte- T'::-:"*" •

P Online Treinamentos LTDA- CNPJ:17.354.297/0001-96
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CERTIFICADO

O ConseOto (RegionaCde Contabilidade do <Estado do (Pará
C

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA

(Participou do curso sobre (planejamento ^TriButário, ministrado peto
(professor Msc. José Luiz Nunes Fernandes, com carga horária de

oito fiaras, reatizado no JÃuditório da Vniversidade
(Estaduaído (Pará -

Contador José Luiz Nunes Fernandes
PALESTRANTE

to da SilvaContador José No
PRESIDENTE
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% SAF
MINISTÉRIO DA FAZENDA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

CERTIFICADO

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA participou da Semana de Administração Orçamentaria,
Financeira e de Contratações Públicas para os Estados e Municípios, promovida pela Escola de Administração
Fazendária - ESAF e pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE, realizada na cidade de Belém-PA, no período de 10
a 14 de Novembro de 2008. com duração de 40 horas.

Belém-PA,14 de novembro de 2008.

,
s /

Xíauro Sérgiof'Bogéa Soarei

Diirtrir Gerai cta EwíP'

£6urinho Jorge
do Tribunal de
do hstsdo
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Í S I M P Ó S I O

CONTEMPORÂNEA-.

CERTIFICADO,
Ar" A_ * •"

.-'** ^fc ^^ .í

Cértificamosftii SUZI KELLy DE OLIVEIRA MARREIRO * ':

participou do l SIMPÓSIO ÔESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÃNE^r-4ia!izada pelo
:ti y*»-- , r ^ . • "̂̂

ÍENEG - intento Everaldo iSiunes de Eduéação Continuaãa em garceria com a FAG -

Faculdade Guaraí e instituto ÇducacionalÂthen@sT no períodg€e 26a 27 de Novembrâde
,-.-" í?!̂  • ^— - . . . _ * ; .ÍÍf3r " — "-•- .--ã* .. '"*»~

2010, com carga horária de 3É horas.
is
•i

ínstitufo Educacional í = * ^^-

Diretor Presidente IENEC

ia, 27 de Novembro de 2010.

Participante
C. ELIDIO LUIZ MARTINELLi

etor Administrativo do instituto Aíhen@s

:

-fe



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO, participou
-do Curso FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA
GESTÃO MUNICIPAL - "Elaboração do Plano Pluríanual - PPA e
Lei de Diretrízes Orçamentaria - LDO", realizado pelo TCM-PA, no
município de Conceição do Araguaia-PA, no período de 06 a 09 de
abril de 2009.

Conceição do Araguaia-PA, 09 de abril

Conselheiro José Gá l̂ps Araújo
Presidente em exercício do TCM-PA

TraV. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo - Belém - M
www.tcm.pa.gov.br



Certificamos que LOURIVAL J. M. COSTA participou do "IX
Cicio de Treinamento - 2011" realizado peio Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará, na cidade de Belém Pará, no período de
25 e 27 de outubro de 2011.

Belém, 27 de outubro de 2011.

Conselhffro Josétlarlcís Araújo
Presidente do TCM-PA«/

Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo - Belém - PA
www.tcm.pa.gov.br

i



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS jâ0 ESTADO DO PA&4 .)
. ":v.-.'.:

V Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO, participou
do V ENCONTRO REGIONAL, em comemoração aos 25 Anos do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, realizado pelo
TCM, no município de Redenção, nos dias 21 e 22 de agosto de 2007.

Redenção-PA, 22 de agosto de 2007.

^»^ i

donselheiro Ronaldo Passarinho
Presidente do TCM-PA

Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo - Belém
www.tcm.pa.gov.br

fc;



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

.

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS,

no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do curso de

V CIÊNCIAS CONTÁBEIS

e a outorga do grau de BACHAREL, em 24 de setembro de 1999, a

cia

brasileiro, nascido em Conceição do Araguaia - Estado do Pará, em 09 de maio de 1976,

cédula de identidade n. 3.578.882-DGPC/GO,

confere-lhe o presente diploma.

Goiânia, 06 demarco de 2001.

K ^••^•WSÍCl"
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PAR/T
GOVERNO DO PARA

T«M
TRIBUNAL DÊ CONTAS DOS «UNlCIPíOS

ESTADO 00 PARA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO

Certificamos que Lourival José Marreiro da Costa participou do
Treinamento para Elaboração de PPA e LDO , realizado no período de
07 a 11 de março de 2005 em Marabá/PA, com duração de 40 horas.

Paulo Elcfdrb Chaves Nogueira
Coordenador do Programa Pará Urbe

António Maria Fonseca Pereira
Coordenador do Programa Pará Urbe

.-

Rosângela Maria da Silva Quadros
Diretora da Diretoria de Apoio aos Municípios - TCM

•-



Certificado

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA

COSTA participou do "II ENCONTRO REGIONAL DÇ
" °3

CAPACITAÇÃO 2013" realizado pelo Tribunal de Contas dos-

Municípios do Estado do Pará, na cidade de Redenção/PAt no período?

íj|í)8 a 10 de maio de 2013.

o, 10 de maio de 2013. "*

. -

i

Conselheiro José
Presidente do T



PAIUT
GOVERNO 00 PARA TRIBUNAL DE COUTAS ODS MuhíCiPIOtr

ESTADO DOPAR A

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO

Certificamos que Lourival José M. da Costa participou do
Treinamento para Elaboração de Relatório Resumido de Execução
Orçamentaria e Relatório de Gestão Fiscal, realizado no período de
25 a 29 de abril de 2005 em Redenção/PA, com duração de 40 horas.

Paulo Eiadio Chaves Nogueira
.Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Regional

António Maria Fonseca Pereira
Coordenador do Programa Pará Urbe

Rosângela Marta da Silva Quadros
Dfretora da Diretoria de Apeio aos Municípios - TCM



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

RAZÕES DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS, REF:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017.

Senhor Presidente,

Atendendo a necessidade de contratação de

uma Empresa ou profissional para prestar Serviços de Consultoria e

Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -

PA, Exercício 2017, que atenda as necessidades no campo

administrativo municipal desta casa de leis;

Considerando que neste município, dado a

escassez de empresas especializadas no campo de Assessoria

Administrativa e Assessoria Contábil, encontramos um Profissional, que

a custos razoáveis, atende as necessidades objeto da pretensa

contratação e se qualifica nos termos exigidos pela Lei 8.666/93, no que

diz respeito: Profissional Idóneo, Requisitos de habilitação, Custos

Razoáveis, Credibilidade no Mercado, Eficiência nos Trabalhos

executados;

Considerando que a empresa: MARREIRO
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40,
vem a ano prestando assessoria e consultoria Contábil para Órgãos
Públicos nesta região.

Com efeito, esta empresa possui como

responsável o Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,

devidamente habitado e inscrito no CRC/PA sob o n° 011186/0-8,

portanto, contando com anos de experiência profissional devidamente

comprovada.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICAD

Certificamos que LourSval José Marreiro da Costa participou do
Treinamento para Elaboração de PPA e LDO , realizado no período de
07 a 11 de março de 2005 em Marabá/PA, com duração de 40 horas.

Paulo Elcfdib Chaves Nogueira
Coordenador do Programa Pará Urbe

António Maria Fonseca Pereira
Coordenador do Programa Pará Urbe

Rosângela Maria da Silva Quadros
Diretora da Diretoria de Apoio aos Municípios - TCM



Certificado
-

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA

COSTA participou do "II ENCONTRO REGIONAL DE
:

„

CAPACITAÇAO 2013" realizado pelo Tribunal de Contas dos <
,,
•'.::

Municípios do Estado do Pará, na cidade de Redenção/PA, no período

de 08 a 10 de maio de 2013.

Redenção, 10 de maio de 2013.

Conselheiro José-Carlos Araújo
Presidente do TX^M-PA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO

Certificamos que Lourival José M. da Costa participou do
Treinamento para Elaboração de Relatório Resumido de Execução
Orçamentaria e Relatório de Gestão Fiscal, realizado no período de
25 a 29 de abril de 2005 em Redenção/PA, com duração de 40 horas.

Palo Eladío Chaves Nogueira
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Regional

António Maria Fonseca Pereira
Coordenador do Programa Pará Urbe

\j

Rosângela Maria da Silva Quadros
Diretora da Diretoria de Apoio aos Municípios - TCM
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RAZÕES DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS, REF
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017.

Senhor Presidente,

Atendendo a necessidade de contratação de

uma Empresa ou profissional para prestar Serviços de Consultoria e

Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -

PA, Exercício 2017, que atenda as necessidades no campo

administrativo municipal desta casa de leis;

Considerando que neste município, dado a

escassez de empresas especializadas no campo de Assessoria

Administrativa e Assessoria Contábil, encontramos um Profissional, que

a custos razoáveis, atende as necessidades objeto da pretensa

contratação e se qualifica nos termos exigidos pela Lei 8.666/93, no que

diz respeito: Profissional Idóneo, Requisitos de habilitação, Custos

Razoáveis, Credibilidade no Mercado, Eficiência nos Trabalhos

executados;

Considerando que a empresa: MARREIRO
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40,
vem a ano prestando assessoria e consultoria Contábil para Órgãos
Públicos nesta região.

Com efeito, esta empresa possui como

responsável o Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,

devidamente habitado e inscrito no CRC/PA sob o n° 011186/0-8,

portanto, contando com anos de experiência profissional devidamente

comprovada.
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Somado a isso, ou seja, credibilidade da

empresa contratada e o profissional por aquela indicada como

responsável pela execução direta da assessoria e consultoria Contábil a

ser desempenhada pelo Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA

COSTA, CRC/PA sob o n° 011186/0-8, temos que este preenche os

requisitos necessários à contratação, pois, aquele como já declinado em

razões de escolha da empresa demonstrou documentalmente notório

conhecimento Contábil para os serviços a serem desempenhados a esta

Casa de Leis.

Isto se afirma considerando ser o Contador

responsável pelo Contábil da Empresa, que ficará, em sendo esta

acolhida pelo Presidente, como executor direto da Assessoria e

Consultoria a esta Casa de Leis

Portanto, o fator confiança e a notória

especialização do Profissional da contratada são requisitos essenciais

que levaram a contratação sob a ótica de Inexigibilidade de Licitação.

Considerando que a empresa acima citado,
atende perfeitamente às necessidades deste parlamento, dada as suas
experiências no ramo da Assessoria Contábil é de se entender o que
segue:

E em face do princípio da legalidade, moralidade e
eficiência dos atos administrativos, conforme dispositivos contidos aos
termos do Inciso II é § 1° do Art. 25, da Lei de Licitações n° 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994,
onde assinala que "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..; 1°§
Considera-se notória especialização, o profissional, ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
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aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos, relacionados
com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfação do objeto do
contrato".

Nessa esteira, não há como conceber a
possibilidade de competição entre profissionais do Direito, da Medicina,
da Contabilidade, para a execução dos serviços de assessoria jurídica,
médica, contábil, porque cada advogado, médico ou contador é dotado
de qualidades, de técnica, enfim, de atributos personalíssimos que os
fazem particularmente singulares em relação a outros.

Do assinalado acima, por analogia ou simetria
concêntrica, as mesmas características e requisitos de singularidade
inerentes aos serviços de advogado são também aplicados ao contador,
ao médico, etc., que é em termos de confiança, responsabilidade
solidária e qualificação técnica. Neste sentido, o Tribunal de Contas criou
além do Ato n° 12/TCM, a Resolução N° 7.740/2005, que impõem
inclusive multas altíssimas aos gestores, sendo o valor de R$10.000,00
ao Ordenador e R$ 10.000,00 ao Contador, sobre prestações de contas
irregulares, em virtude da falta de atendimento aos padrões jurídicos e
contábeis estabelecidos na legislação vigente.

Como poderia o Gestor Público correr o risco de
ter suas contas reprovadas, pagar multas elevadas e ver sua carreira
pública prejudicada, contratando um contador ou um advogado
despreparado e que não fosse de sua confiança, sem experiência,
tradição, qualificações técnicas e de todas as características e requisitos
necessários para preencher as condições mínimas de singularidade
estabelecidas para contratação de consultoria de profissionais
enquadráveis em inexigibilidade de licitação da lei 8.666/93? Ou seja,
certamente, não caberia, nesta situação, a contratação por meio do
processo normal de licitação somente para obedecer ao menor preço,
cujo certame obviamente não levaria em conta esses principais requisitos
para seleção e contratação desses profissionais.

A esse respeito já ponderou o Supremo

Tribunal Federal no AP AP 348 / SC - SANTA CATARINA, Relator Min.
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EROS GRAU, Julgamento: 15/12/2006, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,

desde há muito que:

" ( - • - ) Serviços técnicos profissionais
especializados" são serviços que a
Administração deve contratar sem
licitação, escolhendo o contratado de
acordo, em última instância, com o
grau de confiança que ela própria,
Administração, deposite na
especialização desse contratado.
Nesses casos, o requisito da confiança
da Administração em quem deseje
contratar é subjetivo. Daí que a
realização de procedimento licitatório
para a contratação de tais serviços -
procedimento regido, entre outros, pelo
princípio do julgamento objetivo - é
incompatível com a atribuição de
exercício de subjetividade que o direito
positivo confere à Administração para a
escolha do "trabalho essencial e
indiscutivelmente mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato"
(cf. o § 1° do art. 25 da Lei 8.666/93). O
que a norma extraída do texto legal
exige é a notória especialização,
associada ao elemento subjetivo
confiança. Há, no caso concreto,
requisitos suficientes para o seu
enquadramento em situação na qual
não incide o dever de licitar, ou seja, de
inexigibilidade de licitação: os
profissionais contratados possuem
notória especialização, comprovada
nos autos, além de desfrutarem da
confiança da Administração"
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Ademais, quase sempre e de modo geral, os
municípios terceirizam esses serviços e praticamente a totalidade através
de processo de inexigibilidade, em virtude do principal fator confiança e
a capacidade técnica do profissional para contratação, possibilitando,
desta forma, que a Suprema Corte de Contas aprecie esta situação
dando um tratamento especial a este caso concreto.

Os atestados de capacidade técnica também

dão conta da especialização exigida aos desempenhos das funções a

serem desempenhadas, pois a empresa, a para de já ter prestado

assessoria Contábil a esta Câmara Municipal, também já prestou a

mesma assessoria a vários órgãos públicos desta região.

Após as exposições fica devidamente justificada

a escolha da empresa: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA -

ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40, como sendo a empresa mais indicado

para contratação dos serviços acima citados considerando as relevâncias

expostas e a empresa atende perfeitamente às necessidades deste

parlamento, dada as suas experiências na área de CONSULTORIA E

ASSESSORIA CONTÁBIL.

Floresta do Araguaia - PA, 10 de janeiro de 2017.

Preaaiffiiêida CPL

1° Membro da CPL

CPL
2° Membro da
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DESPACHO
INEXIGIBILIDADE 001/2017

R.H.

Considerando os termos do PARECER DE
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017,
defiro à Comissão, seja a empresa acima indicada, de confiança desta
Presidência, a manifestar-se acerca do interesse na contratação,
encaminhando à Comissão, proposta de serviços e honorários.

Oficie-se.

Floresta do Araguaia-PA, 06 de janeiro de 2017.

Ver. R E N A T O n m A DE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal
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Processo n.°: 201403692-00

Assunto: Consulta

Órgão: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

Interessado: Alexandre Pereira dos Santos

Relatora: Conselheira Mara Lúcia

RELATÓRIO

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS. Vicê-PrefeitO do Município de Canaã

dos Carajás, encaminhou CONSULTA (fls. 01/03), em 18.02.14, com amparo 'no

artigo 1°, inciso XVI, da LC n.° 084/2012, onde suscita questiona mentos

9 quanto à "possibilidade de contratação de assèssoria -è consultoria cohtábiJ

e jurídica mediante processo de inexigíbílidade de licitação, se

comprovada a notória especialização da empresa ou profissional a ser

contratado", considerando as previsões normativas contidas no "a/t- 25, IJf §1°,

c/c art 13, da Lei Federal n. ° 8.666* de 1993a.

Conforme consta, os autos foram recebidos pelo-DAM, em 20.02.14 (fl. 15),

onde permaneceram sem qualquer movirnentação ou resposta, até sua remessa, em

07.03.14, à Corregedorla, com o entendimento, de que a luz do noyo Regimento
\o (art. 300, caput), caberia redistripuição a minha Relatora.

Diante do exposto, considerando o permissivo contido no art. 300, §4°, do

RITCM-PA (Ato n,° 16/2013), determinei à 3a Controladoria, conforme despacho

às fls. 18/19, análise técnica, com vistas à elaboração de parecer e juntada de

eventuais precedentes jurisprudênctais, que atendessem a solicitação em questão, a

qual foi tempestivamente elaborada e. juntada aos autos, às fls. 20/28, por meio do

Parecer n.° LA 053/2014-3aCohtroladoria, que torno parte integrante do

presente relatório1.
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i
PARECER N"

PROCESSO N'

PROCEDÊNCIA:

INTEBESSÁDO:

IA. 053/2014 - 3' CONTROIADORIA

201'403692.-00

PREraiTORA MUNICIPAL DE CÃNAA DOS CARAJÁS

XLBXANDHE BEREIRA DOS SAHTOS - PREFEITO, EK EXERCÍCIO.

ASSUNTO: CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE OS .CONTRA1ACAO DE ASSE5SORIA S

CCKSOT.TORIA CONTABIL £ OTJR±DICJ!L.M£DIANTB PROCEB3O DE INEJCIGIBIIiIBADE.

REIATÒRtO

Vem ao exame, desça Controladoría, conforme determinação da Exma . Conselheira

Mara Lúcia, As fls. 18 e 19, conaulca formulada pela Prefeitura Municipal da Canas

dós Carajás, c «pr« sentada palp Sr. .Alexandre Pereira doa liantcs, Prefeito, em

!ex« releio, que versa sobre a possibilidade de contratação d* aaaaáaofià 'e

coiijml tor-ia contfJoi.1 -a jari.fti.cB mactí'anè* processo d« ínmxígi hi 2 i dada de iiciCaçao^

s r ccuqarovada 2 notória «specaaZijaçáo da empresa oU do profiaaionAl • sor

contratado.

O consul&nte esclarece que a dúvida recai acerca da aplicação dos seguintes

dispositivos: artigo 25» II, 5 l* c/c iir̂ igo 13 da Lei n^ B. 666/93- Diz qu« pare

desenvolver e concretizar a política públina por ele defendida, faz-se necessário

contar com uma .consultoria jurídica é. còncábil de confiança, alinhada aoa seu*

propósitos, sob pena de frustrarem- se, pela estagnação e emperramenco

institucional, siias iniciativas

Formulou questíonan«ntos, por neio da presente consuJca, quais sejam: a) Em

face da Saiposslbllictude da afascac-se o eJeme/iro de .cõíifia/jca Jia contratação de

sarVipos da assessorai Jurídica « cpntíbiJ, quaJ 6 o encendJjue/jEo desça Co~londa

Tribunal de Contas acarcà da viaM'Jidade da disputa .ofijeciva e/icre advo^adoy e

COfl tadores para. contratação p»Jo Porier MW-ico? b) é possi wel a contra r.àçâo fie

assessoria e consultoria contábil e jtrridica1 ««diaflt» processo de Inexigibdll&àe

de -licitação, s* comprovada a .notária especialização da empresa ou do profisslontl

a ser contratado?

Instruiu -a presence> consulta com copia da seus documentos: diploma eleitoral,

carteira de identidade, titulo eleitoral,, comprovante de residência é Ata de Sessão

Solene da quinta legislatura do município Ifls. 05 a 13).

É o breve relatório-

v>
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Primeiramente, * necessário delimitar a matéria objeto da consulte, que no

'caso é * possibilidade de contratação de azsesaoria e consultoria cojitábJl e

jurídica mediante processo de ineacígibilictade do litritacáo, sã coqproyada a notória

da otapreaa ou do profissional a ser contratado.

importante ressaléar que é1 obrigatório que toda e qualquer/ contratação seja

precedida de. licitação, nos termos do artigo 3T/ inciso XXI, da Conscícuiçao

Federal e artigo l' da Lei nB B.6Í6/93,. In vertia:

"Art. 37. ft administração pública diretà e indireta de

qualquer, dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal é dos Kunlcipios obed*c*ri aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência ef também, ao seguinte:

xxi -. ressalvados os casos especificados na legislação,

as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante 'processo 'de licitação publica que

assegure igualdade de .condições a todos os concorrentes,

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições -efetivas da proposta., nos termos de

lei, o qual sonante permitirá as exigências de

qualificação técnica, e económica indispensáveis A

garantia do cumprimento das obrigações."

"Are. l£ Es t* Lei' estabelece normas gerais sobre

licitações e contratos administrativos pertinentes a

obras > serviços, inclusive de publ icidade, ccjnpras,

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos

Estados^ dó Distrito Federai e dos. Municípios."

Dessa forma, verifica-se que o tipo de contratação, objeto 'da consulta, é uma

éxceçao leçalr crata-se da pontraCaçio por ineaci.ffiíaU.idada, de Zicitaçio, prevista-

no art; 25, inciso II j 5 l" c/c.a.rt. 13, Ift, da Lei n" 8.666 de 1993., que ora

transcrevemos:

"Art. 25. t ine*igiv«J, a liei tnçSo quando houver

inviabilidade cie compeciçSo, eo especial':

n - para a contratação d* sacyiço* técnicos «nvun*iradcis

*no art, 13 doctn Lei, da saturou a singular, com
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profissionais ou eapR»sa,s d* notória «specializaçào,

vedada a inexlgibilidade para serviços de publicidade 'e

divulgação;

S i° Considera-se de notória especialização o

profissional ou oaprasa cujo conceito no campo de sua

especialidade, decorrente dfe desempenho anterior,

estudos, experiências, publicações, organização,

aparelnamento, equipe técnica, ou de outros requisitos

relacionados com suas atividades, pormita inferir que o

sou trabalho é essencial a indiacutivolnente o mais

adequado à. plena satisfarão do pbjeto do contrato.

Art.1'3. Para os. Cins desça Lei, consideram-se serviços

cãonicos profissionais espodializados os trabalhos

relativos a:

I - estudos técnicos, plaoe3afr<»f":os e projetos básicos ou
executivos;.

H - pareceres, pericias :e avaliações «n geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas o auditorias
financeira» -ou tributárias;

TV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviço»;

V - patrocínio ou 'defesa.- de causas judiciais pu
adrainistràj: ivás ;

VI - treinamento e aperfeiçoaraenco de pessoal;

vir - restauração de obras de arte e bens -de valor
histórico." tpora destaques).

Por se 'tratar de sxceçao da lei, a contratação por dispensa ou

inexigibilidada de licitação,. d«ve ser cautelosa, e observar Codas as. formalidades

previstas em cada ciso, além dos procedimentos descritos no artigo 26, e também, no

artigo 38 da Lei n° 3.566/93, regramento geral do procedimento d« licitação, sob

pena de incorrer «m crime previsto na masma lei/ em seu are. 69, quando dispensada

ou inascigidâ licitação Cora das hipóteses.previstas em lei..

No que tange ao 'procedimento para a contratação direta por meio' de

.inexigibilidade 'de licitação/ devem ser observadas as seguintes fases:

- abertura de processo administrativo, devidamente autuado,, protocolado «

numerado e a autorização £«áp«cbiva paxá a campeã ou conua&açAo da obra ou

serviço, conforme art. 38, -eaput;

perfeita indicação, do objéto pretendido pela Administração, conforme art. H
e. Tf se Cor o caso;
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elaboração da minuta do contrato a aer firmado;

elaboração de parecer técnico -ou juridlcoj com análise: da justificativa da

conforme art. 26, caput; razão de escolha do fornecedor. conforme

art. 26, II, e! justificativa do preço, conforme are. 26, In,

- decisão sobre licitar ou não, com motivação,- d» acordo com parecer .antes

referido, se acatado;

comunicação A autoridade superior, conforme axiç. 26, ç>pyt;

ratificação da dispenso, ou inexigibilidade, confonne art, 26, capacj

publicação da decisão ratificadora, conforme art. 26, caput;

assinatura dó tenno do contrato ou retirada dó instrumento equivalente,

conforto» art* 38> X;

execução do contrato, cora rigoroso acompanhamento do respectivo gestor do

contrato, conforme art. 67 e- parágrafos,'

- recebimento do objeto, cora observância das formalidades previstas noa art».

T3 e IS, S S*, se for o casor

pagamento das f aturas com observância do que pVescrev* o -art.. S», §3» e 40,

XIV, alinea "a".

Dessa forma, a ccntratsçráu por inttx.tgítuLZfctade de .Licitação. de

técnicos anmaeradoa ao arC. 13 drsta Cal, tfe natureza singular, com profissionais

oa empresas de. notória espoci«JL£*açJo , com Culcro na art. 25', inciso II, â. l* c/c

art- 13, I II * da T.ei n"" ft.666 de L9Í3 ocorrerá quando houver inviabilidade de

competição e devera observar uma conjugação de f atores : o- serviço profissional

especializado, a notõcia especial i=aç5o do profissional ou empresa e a natureza

singular do serviço a ser contratado, além do procedlnento Eormal da contratação.

O Jurista Bely Lopes Mèirelles1 definiu os aorvicoa técnicos profissionais

especializados como aqueles que são os prestados por qu*m, além da

técnica a profissional - exigida para os sarvipos técnicos profissionais en

aprofundou-se nos escudos/ no exarcicio da profissão, na pesquisa ci«ntJ fica/ ou

através de cursoí de pós^çradutçÃo. ou de Gícdffios" de »perÍ9Íçoaaento.

O serviço singular, por sua vez, deve a«r entendido como aquele cujo objeeo

possua características- individuais que o distingam, dos demais e o tornem inccuriura,

diferente, insuscetivei de conipacaçio ou assimilação pôr qualquer outro da mesma

espécie. Logo, e. póssivei a contratação para serviço especifico-, cora objeto certo e

determinado, e- não. para contratação genérica.

Assim deverão ser observados os seguinte? requisitos, no que tange ao obceco

cio contrato: que sft trate de serviço técnico; que o serviço escefe elencado no art^
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13; que o serviço apresente determinada singular-ldadi e qus o serviço não seja de

publicidade ou divulgação, e, era relaçío ao ccn traçado: que o profissional detenha

a habilidade pertinente.- que o profissional ou empresa possua especialização na

realização do objeto .pretendido; quç a especialização seja notória,- e que a. notória

especialização esteja intimamente- relacionada coca a singularidade pretendida pela

Administração .

Dessa forma, resta claro, que o serviço a ser cont_ratado deve apresentar uma

singularidade que inviabiliza a competição éntr« os diversos profissionais técnicos

especializados .

O cerne da questão á q-tie a' aingul&cidàdia e dó objtto do contrato, é o serviço

pretendido pela Administração gue é singular,, e não o executor do serviço, singular

é a característica do objeto .que o Individualiza, distingue -dos dêjnais..

deste ponto, chamo atenção A forma «m que a consulta foi posta:

de coritcataçSo-de assessorla e' consultoria contábll e jurídica mediante processo de

i r) exigibilidade de iicít&çào, se comprovada a notojcáà especialização dm. aiqpros-a ou

do .profissional a s«r contratado, pois busca a contra caça o coin fundamento nas

características do contratado, quando P regramentp legal determina que é a

sinyuj.aridadt! dó objeto gua possibilita contratar profissionais especializados o

qualificados para prestar o aarv±ço.

Mac basta que o profissional seja cie notária especialização. È mister que õ

serviço esteja compreendido dentce aqueles expressamente enumerados e, sobcecudo,

sej'a tíe natureza singular; oU seja, é necesaarta a e.tisténcia de serviço técnico

que, poc sua especialidade, demande alguém notoriamente especializado.

lio diíer do jurista Jorge OlissVs Jacoby Fernand.es1

^. . . j npcdria especialização do futuro contra C«do dev«

est^r associada ao objeto pretendido pela AdaíníscraçAo e

ser suficiente pára atsnfer t slnguJLar-idad» imposta peio

interessa público. Com esse raciocínio, afasta-sé a

possibilidade de contratar notários- profissionais- para a

execução da qualquer objeto, eKi{rincío-se a especialização

precisamente no ponto êtn que o serviço vti distinguir-!*

dos demais. f~J Deve haver sempre íntima correlação entre

a especialixaçào » a si/iguJ*râda.de rio objeto."

Ate porque a Administração Pública .somente depois de- definir .o objeto que

pretende contratar é que deverá bus.çar o profissional paca executá-lo.

Sobre a matéria, b Tribunal de Contas da UniAO, recentemente, manifestou-se,

POT maio do Acórdfo 1 07tf/Jgol3-FJ.anárig , rc 02< . 405/2007-1 . relator Ministro

zyml»rf S. 5. 2013, abaixo transcrito;
"O conceito da singularidade da qu* fcKat». o acti. 2S.,
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inciso II, da Lai B,566/1993 náo «sti vinculado à idaia

de unicidade, mas de complexidade a -especificidade. Dessa

forma, a natureza singular -não deva sec compreendida cano

ausência de pluralidade, dá sujeitos an condições dfj

executar o objatto, «aí si» co»O Tuna situação diferenciada

« sofisticada a exigir acentuado nível de sagurança e

cuidado.

Auditoria aã Pé crebras Transporta* S. A. - Transpetro

•apontou pòssivel 'irregularidade am coritraca'e<3es diretas

•por ine.xiçriDilidade' de escritório de advocacia, no àmbico

do Programa de MçderfiizaçSo e Expansão da Fróéa ida

Transpetro - Brpmef. Os objefeós do-s contratos foram a

elaboração cie minutas dê edital de pré~quallf±caçSof de
convite e de coní:ra,tos pare a aquisição de embarca coes, e

o accMiipannananto de demanda consultiva B contenciosa

a- ao edital, da pré-cfuallficaçriao « ao proced-ínsento

Ao disíTorddr da unidade técnica quanto è

existência de irréçrvJaridade, o reJacor ponderou o^ie "o

.ineditiffjuo e a coippíexictode dos aspeccos que «nvolvrem o

Premei" .fnostrara-so si/íicãentes para justificar- a

con.tratacio direta -... no- âmbito da estrutura técnico—
jur"idlcá criada para Midar com a iinpJcmencácáò do

projíto", além do guà "com as aquisições, raalisadas

fnediantm- <* construção de ji^v^os .palas empresas n.acíonaj.s

consorciadas COJB as estrangeiras, será .possível â

obtenção, pejas referidas empresas brasileiras, de um

nivei: dê competitividade' àíerído- p(W meio de cursi1^ da

aprendizado previaaente estipulada consoante padrões de

excelência i'pcernacíonaZ", pia/jíç do contexto e» ejtâjoe, o

ralacor cart-sicterou crscar-se "de ejíflflplo tJpico de

ineXiçibilidade de licitacío",- por -restar jusclfitaria a

natureza singuJar da's atividadss .a serem reaiiaad^s pelo

escritório contra tado> "Priiqe/ramsnte, porgtíe o conca iço

de singularidade na» e.stá vinculado â ±dei» de unicidade.

para fins de subsunção ao ar t. 25, inciso li, da Lei

Si 666/93; enCêndo ri&o existir um sen/iço que possa ser

prestado apenas e exclusivamente por uwa ilnica pessoa, A
oxis-te/icia de1 uni ilnico sujeito an condições de ser

contratado conduziria .á Inviabilidade de competiç^a em

relação s qtíàiquer serviço e nà"o apenas em relação
àqueles considerados téc/rjcos profissionais.

especializados, o que tornaria letrra morta o dispositivo

<
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legal." "£0 segundo lugar, porque singularidade.* a raey
vect significa coxplgxidade e especificidade. Dessa
forma, a natureza- singular não deve sor compreendida como
ausência de pluralidade de sujeitos' em condições de
exeeytar i? ,objetot mas s.Le corço uma situação diferenciada
é sofisticada a. exlyiz- acentuado nJ.veJ de segurança e
cuidada." Seguindo o voto do- relator, as justificativas
dos responsáveis foram acatadas pelo Plenário. "

O TGU também já se manifestou sobre a conCrataçffo de escritório de advocacia,
por »&io de inexigíbilídade de licitação, noa Acórdão riTa Ufi/2002 - Plenário,
1691/2004 - Primeira Ciroara, 14,39/2003 - Prijnalr*. Camará (

"A diferença entre, a* duas coactàtaç&ea é que a
ara para otjeto -cerco • determinado, entfuan to que a
seguida era ge/iérica, para todos os processos no TRF"I''
RegiSo 6 nos Tribunais Superlotes. A jurisprudência c/esCe
^'ribtmjj é /-írme na s&ntido tia tx»/isjdarar irregular este
último tipo dê contratação direca para .a presíapío de-
serviços comuns de -ad.voçacia, agravada pelo fato do
oòjeco s^r gané-CíGQ e JndacermJfiac/o, u/na vei que, /íesaes
casoa, nfo tia que se falar em singularidade, do objeco. "'

Por fim, deve-se considerar, ainda, u*t outro elemento que deve s«r somado aos
demais, qu« 6 a- confiança. Ê justamente .esse fator que irá .solucionar questão
právics de ocorcftncia írequente, qua/ido s« comprova qu« o pb-jecp é singular, raas
existe roais de um riotór.io «apecialista capaz, e» -tese, de realizar o serviço.

Neste sentido, -a Jurisprudência vai se orientando no juízo acerca das
.contratações d ir c c as para. a presracao de serviços d« asses. -só rij a consultoria
.juridica,, conforme se manifestou o E. Plenário do.- supremo Tribunal Federal:

ENSNTfl:- AÇJiO PENAZ PÚBLICA. CONTRATAÇÃO Et-JERCENCIAL
DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HSKOÁOO DA
ADMINISTRAÇÃO HONICÍPAJ, SUCEDIDA* LICITAÇÃO.. ÀKT.
3T, XXI DÁ CQNSTÍTtolcAÓ DO BRASIL . DISPENSA OE
MCITAÇ$0 NÃO CONFIGURADA. INEXJGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA tJOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, CÒMffROVADA NOS AUTOS,
ALIAM À CONFÍAUÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES
DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL. A hipótese dos aucos nío
é d€ dispensa de- licitação, eis que nio
caracterizado o reguisizo da emergência.
Csrar.CérizaçSu de situação na qual tia Inviabilidade
de conipeticáo é, lorjot lnex,lgibl l Idade df licitação.
2. "Serviços técnicos pxofíss±an*i* esps^íaiizados"
sio servlçon que a Administrado dove contratar aara
.licitação, esoolh&ido ò contratado da acordo, em
álf-jJM instância, coot o gir-au dm confiança cju* «l a
jarõpràa, Administração, deposita na espoei m li xm çto
desse contratado. Messes ossos, Q -r<,-yui5ito da.
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confiança da Actaini^traçâo am quan deseje contratar
é subjotivo. Dai qtie 3 .realização de procedimento
licítaWrio para •» contratação de -f^aís sorri cos -
procedimento xeg-ido, entre outros, pelo principio efo
. jfolpaoân to otFfetivo - .é incompatível com à
atrilmicSo de exercício de s ub} e t í vi da d u gut o
direita positivo confere à .Aifininistração para a
escolha do "trabalho essencial e indis^iiCiveircíai.f:^
mais adffírjadc á pirita .satisfação do oblato do
contrato" fef. o S l" do art. -Z5 da lei 6.666/93). O
que a norma extraída do texto .ie^al axioe A a

Qspt;ciaJ..i.i * cio, associada ao alemen to
confiança. Há, no caso concreto.,

requisitos suficientes para o s.eti e.iguddrdnenCrj em
jrituacáo. /ia qusi n3o i-nr.fde" o cfevér cie licitar, ou
seja f de ine.xigihij.-ící<id« de 'licitação; os
profissionais contratados possuem nçtrfria
especiaiizaeJo/ comprovada nos autos, ai&n -d*
desfruta rwn da confiança da Administrado. AcJó
°snjl gue ae juJtga laprocédéntè. (STF. Aç&o Penal n;°
J4fl-SC, Pl«nériõ, rei. ílln, firoa Grau, DJ de

PARECER

Poc :todo exposto, a consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Cânaâ dos

Carajás, acerca cfa possibilidade da oontrataçío dei assessorla é cansai'tori a

co.itábal e jurJ.cJi.ca rocdiiuce processo de inaxigiBi lieíade da licitado, se

comprovada a notória espací a j i.rã çgo da empresa aã do pro-fissional a ser contr-.TCacío

nos" termos propostos não é poss.ivej., pois foca a. contratação na especialização do

profissional, quando devesse prlprizar a singularidade do pbjeto, Pqrtanto, s.ó será

possível a contratação de serviço técnico especializado, por inexlgibilidade de

licitação, cora fulcro no ajrt.. 25, inciso. II c/c, a'rt. 13 da Lei n" 8.666/93, 3*

observadas as exigências ali previstas, que requer a conjugação .de Crés facores: o

serviço pró (Tis s i o/i a l especializado, a notória especialização da profissional ou

empresa e a natureza *iapular do S*JTVÍCO a í»r contratada- Tendo o elemento

.confiança, cambem, destaque' na conjugação desses; fatores', pois contribuirá para

dlscricionariedade do gestor, quando diante de mais de um profissional qualificado.

Sm resumo, n£o. A., a notória especialização da empresa ou do profissional a. ser

contratado que possibilitará a contratação direta, ou seja, sem a realização de

processo licitatório, mas a singularidade do objeto, que ensejará a necessidade de

um profissional qualificado., e náo o contrário.

Era outras palavras, a conjugação do serviço profissional especializado, a

notória especialidade do profissional e a nacurezb singular do serviço, no campo

contai»!! a jurídico, e licita e possível, desde quê observadas as exigências legais

acima -descritas.. Essas' atividadas demandam especialidade Incelerctual e guardara, ríe

medida do caso concreto, adequaçio i hipótese de inexiglbilidad» lieitacófcia
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É o relatório.

VOTO

PRELIMINARMENTE, cumpre analisar da regularidade da presente Consulta, a

qual se confirma, dado o atendimento Integral das formalidades Insculpidas nos artigo 1°,

inciso XVI, da LC n..6 084/2012, tendo stdp formulada em tese; por autoridade

competente e suscitada em dúvida ha aplicação de .dispositivos legais, de conipefência

Rscafoatória deste TCM-PA, pelo que passo a análise de mérito, da mesma, tal como

interposta.

Acompanho, na Integralídade, .-e adòtb como resposta ao consOlente o Parecer n.°

LA 053/2014, elaborado pela 3a Controlado ria, deste TCM-PA, trazendo, ainda,

prevista no are. 25, Inciso Í3, da Lei n" B.666/93.

O yescoc, ao ut i l izar ' tal pem\issflo legal, deve demonstrar, de maneira

pormenorizada e exaustiva/ por meio de lastro çonprobatório idóneo;

a} ser a contratação por inexígibllidade-movida pelo Interesse públicoí

b> que a e-xpe ciência do profissional e os seus conhecimentos individuais são

manifestos/

c) a- especialização dó advogado ou do contabilista em r«laçítc ao òbjeto da

contratação;

d) que í inexigibilidade será roais apropriada * adequada 4 -plana satiaíaçao dos

interesses administrativos públicas «m jogo;

e) sec patente a Inviabilidade de corapetiçáo;

Oútrossim, frisa-se 'que a contracaçao, necessariamente, deva ser precedida de

procedimento de incxigibLIidade, formalmente instruído^ con a observância de s

procedimentos descritos n» artigo 2fi tf 38 da Lai n* 8.6fiS/-&3'.

1È D parecer,

• S. H. J.
Belém, 09 de abril de 2014.

de Loardas de Apuiar Cunha
OAB-PA 12.546.
3"

De Acordo:
Oovz-- Mello
Controla'dor/:3.*Contradol3dorj.a

.yf*
jT
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algumas pontuais considerações, que balizo ria vivência deste Tribunal de Contas e de

avalizada doutrina e jurisprudência, nos seguintes termos;

1. Primeiramente destaco que este Tribunal de Contas vem acatando as

contratações desta natureza, quando configurados os elementos que

distinguem a contratação excepcional, peia via da ínexígibilidade licitatória.

2. Verificada a realidade dos municípios, jurisdldohados deste TCM-PA, é certo

que algumas atividades jurídicas e contábeis, de Interesse .da administração

pública rião encontram pessoal, qualificado, quer na administração pública,

quer no próprio município, para atender a tais necessidades, impondo aos

ordenadores à busca de prestadores de serviços qualificados junto à Iniciativa

privada.

3. Assim, cabe ao administrador público, pautado em princípios como o da

eficiência, adequação e proporcionalidade, buscar as soluções, legalmente

permitidas, que melhor atendam as necessidades do município, destaca a

Procuradora ANGÉLICA GUIMARÃES2, em parecer sobre a contratação de

Assesso/ia Jurídica para municípios do Estado da Bahia, com representação no

Distrito Federak

*$••) considerando-se a natureza dos -serviços, o volume
de demandas e a notória especialidade do contrato em
face do alto custo com desfoca/vento e diárias dos
procuradores 'de carreira para patrocínio dos interessas, do
Município no Distrito Federa!, até que seja criada
representação da PGM nesta cornarcaf entende-se que a
contratação atende aos princípios da razoabilfd&de,
eficiência e legalidade^ além dos demais enunciados na
ÇF/83S

4. Neste sentido, demonstrando que tal realidade não é exdusfva dentro do

Estado do Pará, a 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo, já se pronunciou nos seguintes termos:

Direito Municipal Aplicado. Ed JAJvt Jurídica. !4-EcL 2010. 'Pag. 193/194.

,«
j*"
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"Na presente fide, em que pese a. contratação ter ocorrido
sem a realização de licitação o escritório de advocacia
contratado demonstrou, por meio de documentos, que
possuí área de atuação diferenciada, especificamente em
causas administrativas e de interesse do Tribunal de
Contas (fís.. 288/292}.
É certo que os advogados dó Munidpio não guardam
condições técnicas específicas para o acompanhamento
de processos de ordem jurídica e contábil como os
trabalhos desenvolvidos perante o Tribunal de Gonfás, E a
especialização do escritório de advocacia contratado ê
evidente.

Podè-se afirmarf então, nesse caso que a especificidade
dos advogados é que determinará a exigibilidade da
licitação ou não. A' escolha deve obedecer, portanto o
princípio dd razoatílldadè, considerando-se um conjunto
de circunstâncias,

E np presente caso, A dispensa da licitação foi
regularmente utilizada.

Diferente não foi a manifestação do Ministério Público de
2a instância, por meio da promotora Ora.. Anna Trófta
Yarydè f]. 625:

"Assim, a contratação direis de serviços técnicos
profissionais de advogado tem sua legalidade ou
ilegalidade dependendo de circunstâncias de /ato,
requerendo do Intérprete -ou apfícador da lei um exame
aprofundado de cada caso específico.

É bem verdade que não ha uma distinção evidente entre
os ser/iços prestados pelos procuradores e advogados da
Prefeitura e os 'escritórios de advogados profissionais
especializados. Entretanto, na presente hipótese, a
empresa contratada comprovou, mediante diversos
documentos que possuí área de atuação diferenciada,
com prcponderâncfâ em causas administrativas e de
interesse- no. Tribunal de Contas do Estado, assessor/a
específica nas áreas orçamentarias, financeira, entre
outras."
(TJSP. Apelação nò OÔQ333Q-62.2OO9&26.QO75 -
Comarca de Santos - Rei, -Dês, Franco Cocuzza -
Julgado em 22.W.12)
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5. Este entendimento se consolidou, ajnda, em recente Acórdão, do E, Tribunal

de Justiça do Estado de são Paulo, prolatado em setembro de 2013, nos

seguintes termos:
"RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. AÇÂO CIVIL
PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS POR
PREFEITURA MUNICIPAL SEMf A REALIZAÇÃO
PRÉVIA DE CERTAME LICITATÓRIO LEGALIDADE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
AUTORIZÁDQRES DA INEXIGIBILIDADE DE TAL
PROCEDIMENTO IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA
NÃO CONFIGURADA.

1. Os etefrentos de convicção produzidos nos autos
permitem condilir pelo preenchimento dos requisitos da
notória, especialização e singularidade do serviço
prestado. 2. Precedente desta E 5a Câmara de Direito
Público. J. Sentença de. Improcedência ratificada, nos
termos (fo artigo 252 do Regimento Interno desta E,
Corte de Justiça. 4. Recursos oficial e de apelação
desprovidos.

(...)

Portento, estando, devidamente preenchidos os requisitos
da notória especialização e- singularidade do objeto do.
contrato de prestação de serviços técnicos profissionais
.especiafsados, conciui~se como inexorável que ã hipótese
dos autos comportava o reconhecimento da
Jn&rigibilidade dê rea/jzação previa de certame lidtatôrio,
em razão da Inviabilidade de competição, consoante o
disposto nos artigos 13, Vf 25, H e § í°, todos, da Lei
Federal n° 8^666/93".
(TJSP, APELAÇÃO N° OOQ9Q8O-Q6t2OQ6.8,2G,Q5ÍQ.
COMARCA: Rio Claro. APELANTE: Ministério Público
do Estado de São Pau/o APELADOS: Prefeitura
Municipal de Rio Claro e Aniônto Sérgio Baptista
Advogados Associados e Cláudio António de
Mauro)

6. No mesmo sentido, o C, Supremo Tribunal Federal já cuidou da matéria,

no que destaco a necessidade Inequívoca de avaliação do caso concreto,

como. fator fundamental à apreciação da possibilidade de aplicação do

permissivo contido no artr 25, da Lei de Licitações:
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EMENTA: AÇAQ. PENAL PUBLICA. CONTRATAÇÃO
EMERGENCIÁL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS
ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE
LICITAÇÃO MÃO CONFIGURADA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS,
COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA
DA ADMINISTRAÇÃO PQR ELES DESFRUTADA.
PREVISÃO LEGAL.
A hipótese, cfos, autos não é .de dispensa, de licitação, eís
que hão caracterizado o requisito da emergência.
Caracterização de situação na quaf há inviabilidade de
competição e, logo> Inexlglbllidade de licitação. ^
"Serviços.... técnicos profissional? especializados"
são serviços que a L. Administração, deve contratar
sem IJcíta^çãQ, egcolhendo g CQntra.tadg_.de....acordOr
em última rnstâgcia^com o grau de confiança que;
ela própria. Administração, deposite na
especialização desse contratado. Nesses. casos^j>
requisito da confiança rda Adminístracão^em quem
deseje contratar é súblétivo. Daí que. a r ealizaçao
de procedimento licitatório para a contratação de
tais serviços - procedinientQ rggtdpf entre outros,
pelo princípio do julgamento obietivo - é
incompatível com a atribuição de exercício dg
subjetívídade que o direito positivo confere à
Administração para ^escolha do "trabalho
essendal e IndíscutivelmentG mais adequado 3
plena satisfação do obleto do Mhtrato" |çf. o g 1°
do art. 25 da Lei S. 666/931. O aue a norma
extraída do texto legal exige é a r^qfrória

associada ao elemento subjetívo
confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes
para o seu enquadramento em situação na qual 'não
incide o dever de licitar/ ou seja, de inexlgíbll idade de
licitação; os profissionais contratados possuem notória
especialização, comprovada nos autos, além de
desfrutarem da confiança da Administração. Aciao Penai
que se. julga improcedente,
(STF. Açãp Penal n,° 348-SC, Plenário, rei. Min.
Eros Grau, D3 de 03.06.2007.)

7, Ademats, qua.nto ao ,e|èmenfc: confiança, ó qual comporta elemento subjetlvo

que -não pode ser ignorado quando enfrentada contratações desta natureza,



.rflÉL

*
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posto que se insere como limite ao estabelecimento de critérios objetfvos de

seieção, o qual 'indissociável da defesa do ponto de vista do administrador

público' ha.'formulação das. políticas públicas.

B. Destacam-se os ensinamentos da. Procuradora Angélica Guimarães, durante

palestra realizada no' último Encontro Nacional do CONINTE?V2Q14f que

"observando-se o oojeto tía. contrato a ser formalizado e todo o

procedimento percorrido, deve restar inconteste que os serviços a

serem prestados exigem comprovada B peculiar especialização, com

notória expertise do prestador e, em alguns casos, deverá restar

provado^ tàrnbém, o elemento cofifiabftídadè, conforme Acórdão do

TCU n.° 852/2010".

9. Esta consideração constitui o fundamento/ a partir dó qual também a

Jurisprudência vai se orientando no. jufeo acerca das contratações dlretas para

a prestação- de -serviços de assessoria e consultoria jurídica e contábll,

cabendo-me, ainda, transcrever os ensinamentos do então Ministro do

Supremo Tribunal Federal, EROS ROBERTO GRAU3:

'"Serviços singulares, assim, são aqueles que apresentem,
a cofifbrmérlos, características, de qualidade, próprias de
seu prestador. Singulares são porque apenas podem ser
prestados, de certa -maneira e com -determinado grau de
corifiabitidade, por um- determinado profissional ou
empresa, -Por isso mesmo é que. a singularidade do
serviço está contida no bojo da notória especialização.

Ser singular o serviço, isso não significa seja ele
necessariamente o único. Outros podem reafizá-fo,
embora não o possarrt realizar do .mesmo modo è com o
mesmo estilo de _um 'determfriado profissional ou de uma
determinada empresa".

1 Inexlglbllídade de Lldtaçao: serviços lécnlco-proflsslonals especializados - notória especialização,
Revista de Direito Público, v. 25t n. 99. p. 72, M/seL



r

ESTADO DO PARA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

RESOLUÇÃO N° 11.495

10.0 Tribunal de Contas da União vem sedimentando entendimento quanto ao

conceito de singularidade dos serviços 'em questão, conforme preíeciona á

Súmula n.* 254, do TCU:

"(...) A inexigfbifJdade de licitação para a contratação de

serviços técnicos com pessoas' físicas ou jurídicas de

notária especialização somente é cabível quando se tratar

de serviço de natureza singular, capaz de exigir, .na

se/eçãb do executor de confiança, grau de sutfeõvidade

insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de

qualificação Inerentes ao processo de ffdtaçãq, nos

terrnos do art, 25, indso U, da Lei Federai n, ° 8.666/93".

11. Ainda neste mesmo sentido, em decisão proferida em novembro de 2013, o

Superior Tribuna! de Justiça.-STJ acompaníla o mesmo posicionamento:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO

DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE

LICITAÇÃO. ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC.

ART. M.7S DÓ CC/16. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO

STF. ARTS. 13 E 25 DA LEI 8,666/93. REQUISITOS

DA INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO.

SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE

COMPETIÇÃO. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.

DISCRiaONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA

ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE

PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E

INOCORRENTE O DESVIO DE PODER,

AFILHADISMO OU COMPADRIO. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO. 1. Quanto à alegada violação ao

17i §5 7o., 8o., 9o: e 10 da Lei 8.429/92, art. 295, V do

i
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CPC e art 178, § 9o., V, b do CC/16, constata-se que tal

matéria não restou debatida no acórdão recorrido,

carecendo de prequesttonamento,. requisito indispensável

ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as

Súmulas 282 e 356 do STF. 2; Em que pese a natureza de

ordem pública das questões suscitadas, a Corte Especial

deste Tribunal já firmou entendimento de que até mesmo

as matérias de ordem pública devem estar

prequestionadas. Precedentes: AgRg nos EREsp

1,253.389/SP, Rei. Mín. HUMBERTO MARTINS, D3e

02/OS/2ÒÍ3; AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rei. Min,

EUANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp

947.23Í/SC, Rei, Min, 3OÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe

10/05/2012. 3. Depreendesse, da leitura dos arts, 13 e 25

da Lei 8.666/93 que, para ã contratação dós serviços

técnicos enumerados no art. 13, com inexigibilidade de-

licitação, imprescindível a presença dos requisitos de

natureza singular do serviço prestado, Inviabilidade de

competição e notóffa especialização. 4. É impossível

aferir,, mediante processo^ Itdtatório, o trabalho Intelectual

do Advogtodo, pois trata-se de prestação ds serviços de

natureza personalíssima e singular/ mostrando-se patente

a inviabilidade' de competição. 5. A singularidade dos

serviços prestados pelo Advogado consiste ejn seus

conhecimentos individuais, estando ligada à sua

capadtação profissional/ sendo, dessa forma/ Inviável

escolher o melhor profissional, para prestar serviço de

natureza intelectual, por melo de licitação, pois tal

mensuraçaQ não se funda em critérios objedvos (como o

menor preço). 6. Diante da natureza intelectual e singular

dos serviços de. assessprla jurídica, fincados,

principalmente, na Mação de confiança, é lícito ao

administrador, desde que. movido peio interesse público/
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utilizar da discrieíonariedade, que lhe foi conferida peJa

lei, para a escolha do melhor profissional. 7. Recurso

Especial a que se dá provimento para julgar

improcedentes, os pedidos da. inidal, em razão da

inexistência de improbidade administrativa".

(STJ - REsp 1192332 / RS. 1a Turma)

12. Trazendo, por fim, as ilações do adminlsíratívista RUBENS NAVES4:

"&n suma, a singularidade corporifica-se tendo em vista a

viabilidade de o serviço, prestado por determinado

profissional, satisfazer as peculiaridades do Interesse

público, envolvido .no caso particular. Deve-se verificar se

esse interesse público épecuffar, tendo em vista o valor

económico ou õ bem jurídico em questão, ou se a tutefe

revela-se complexa, demandando serviços especializados.

A especialidade do interesse púbfíco Justifica 3 seíecSo

com base em uma avaliação complexa, abrangendo

critérios de -natureza subjetiva, A Administração deverá

apurar quais sSo -os profissionais mais habilitados a

atend&(S( e, entre esses, optar por aquele cuja aptidão

(para obter a melhor solução possível) mais lhe Inspire

confiança"

13.Concluo, assím, que as contratações de-assessoria jurídica ou contábil, por

rneío da exceção lidtatória contida no; permissivo de inextgibilidade de

licitação, devem se/ sempre apreciadas caso a caso, com base no objeto

perseguido e Indispensável ao âtendirrténto das necessidades da

municipalidade, o qual deverá estar assentando, ainda, no tripé singularidade,

especialidade é confiança, onde caberá, a consideração acerca das condições

específicas da unidade contratante, a qual comporta, grande diversidade,

4 Advocacia ein defesa do Estado. SSò Paulo: Editor^ Método, 2008.
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quando vislumbramos a realidade de cada um dos 144 (cento e quarenta e

quatro) municípios sob a jurisdição desta Corte de Contas, no que se consagra

a máxima constitucional do tratamento Isonômlco, dando-se tratamento igual

aos iguais e, desigual aos desiguais.

Esta é a resposta à consulta formulada, que submeto à deliberação do

Egrégio Plenário.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 15 de

maio de 2014.

/
Conselheira Mara Lúcia

Relatora
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Processo n.°: 201403692-00

Assunto: Consulta

Órgão; Prefeitura Municipal de Canáã dos Carajás

Interessado: Alexandre Pereira dos Santos

Relatora: Conselheira Mara Lúcia

EMENTA; CONSULTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAÃ DOS CARAJÁS. CpNTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA CONTÁBIL E JURÍDICA MEDIANTE
PROCESSO DE INEXIGIBILIDÀDE DE LICITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, II, DA LEI
FEDERAL 8.666/93. VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
SINGULARIDADE, ESPECIALIDADE E CONFIANÇA,
OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO DO CASO
CONCRETO, APROVAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que trataff! de CONSULTA,

formulada em tese, por autoridade competente, acordam os Conselheiros do

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por unanimidade, em

aprovar a CONSULTA, nos. termos da Ata da Sessão e cio Relatório e Voto da

Conselheira Relatora, às fls. 30-48, que passam a integrar está decisão.

\a das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios.do Estado do Pará, em

15 de maio de 2014.

Conselheiro José Caf(d$ Araújo
Presidente

i
\Conselheira Mara Lúcia

Relatora

Presentes; Conselheiros Aloisto chaves; Dantel Lavareda; Mara Lúcia; António José: Guimarães; Sergto Leão e
Procuradora Maria Regina Cunha.
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PARECER: Controladoría Interna da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - PA.
INTERESSADO: Presidência da Câmara.
ASSUNTO: Processo Licitatório
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017
OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria e

Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -

PA.

FUNDAMENTO: Art. 25, Inciso II e § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93,

atualizada pela Lei 8.883/94.

Atendendo a vossa solicitação, quanto a efetivação

de processo licitatório, visando a contratação de uma Empresa

profissional para prestar Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil

para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA. Exercício 2017.

Temos a informar o seguinte:

Neste município, bem como nesta região, é notória

a escassez de empresas especializadas no ramo de direito público para

Assessoria Administrativa e Assessoria Parlamentar, pelo que só foi

encontrada uma empresa, que a custos razoáveis, atende às

necessidades objeto da pretensa contratação.

Com efeito, esta empresa possui como

responsável pelo seu Departamento Contábil, e indicado para a

execução direta da assessoria e consultoria junto a esta Casa de Lei o

Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA, devidamente

habitado nos quadros do Conselho Regional de Contabilidade - sob o n°

Av: Orlando Mendonça n°. §04 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68 543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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011186/0-8 CRC/PA , portanto, contando com vários anos de experiência

profissional devidamente comprovada.

Somado a isso, ou seja, credibilidade da empresa

contratada e o profissional por aquela indicada como responsável pela

execução direta da assessoria e consultoria Contábil a ser

desempenhada pelo Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA

COSTA, temos que este preenche os requisitos necessários à

contratação, pois, aquele como já declinado em razões de escolha da

empresa demonstrou documentalmente notório conhecimento Contábil

para os serviços a serem desempenhados a esta Casa de Leis.

Isto se afirmar considerando ser o Contador

responsável pelo contábil da Empresa, que ficará, em sendo esta

acolhida pelo presidente, como executor direto da Assessoria e

Consultoria a esta Casa de Leis.

Aliado ao notório saber Contábil especializado,

como ao norte exposto, recai positivamente sobre a empresa indicada à

contratação e ao profissional Contábil por ela indicada no

assessoramento da Casa de Leis, o requisito confiança por parte desta

Administração, preenchendo assim, o requisito subjetivo para a

contratação, pois, indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação

do objeto do contrato.

. A esse respeito já ponderou o Supremo

Tribunal Federal no AP AP 348 / SC - SANTA CATARINA, Relator Min.

EROS GRAU, Julgamento: 15/12/2006, Órgão Julgador: Tribunal Pleno:

"(...) Serviços técnicos profissionais
especializados" são serviços que a

Av: Orlando Mendonça n". 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68 543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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Administração deve contratar sem licitação,
escolhendo o contratado de acordo, em última
instância, com o grau de confiança que ela
própria, Administração, deposite na
especialização desse contratado. Nesses
casos, o requisito da confiança da
Administração em quem deseje contratar é
subjetivo. Daí que a realização de procedimento
licitatório para a contratação de tais serviços -
procedimento regido, entre outros, pelo
princípio do julgamento objetivo - é
incompatível com a atribuição de exercício de
subjetividade que o direito positivo confere à
Administração para a escolha do "trabalho
essencial e indiscutivelmente mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o §
1° do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma
extraída do texto legal exige é a notória
especialização, associada ao elemento
subjetivo confiança. Há, no caso concreto,
requisitos suficientes para o seu
enquadramento em situação na qual não incide
o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de
licitação: os profissionais contratados
possuem notória especialização, comprovada
nos autos, além de desfrutarem da confiança
da Administração"

Nesses termos a empresa acima citada e o

profissional a ela vinculado, atende perfeitamente às necessidades deste

legislativo, dada as suas experiências no ramo da administração e

gestão pública.

E em face do princípio da legalidade, moralidade e

eficiência dos atos administrativos, tem-se que a contratação da mesma

encontra guarida na legislação pátria, conforme dispositivos contidos aos
Av: Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax; 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com

CEP - 68 543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil
CNPJ: 01.776.009/0001-51
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termos do Inciso II e § 1° do Art. 25, da Lei de Licitações n° 8.666, de 21

de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994,

que assim prescreve:

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;
III -(...).
§1° * Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena
satisfação do objeto do contrato.

À vista do exposto e mais do que dos autos consta,

encontramos guarida e fundamentação no texto legal já apontado,

podendo dessa forma V. Exa. efetivar a INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO, procedendo a sua competente RATIFICAÇÃO e conclusão

do Processo Licitatório.

Salienta e entende por fim está Controladoria que

se faça constar expressamente no contrato de prestação de serviços, a

pessoa do Contador responsável pela assessoria e consultoria a ser

executada diretamente a esta Casa de Leis.

Av: Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mai! - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776 009/0001-51
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S.m.j.

Floresta do Araguaia - PA, 20 de Janeiro de 2017.

Respeitosamente,

ROSANIAOLIVEIRATJOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017

Av: Orlando Mendonça n°. 804-Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PARECER JURÍDICO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 001/2017

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2017

OBJETO: Contratação de Empresa ou Profissional para prestar serviços de Consultoria
e Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, durante o
exercício de 2017.

DESENVOLVIMENTO:

Considerando que a empresa: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL
LTDA - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40, vem prestando Assessoria e Consultoria
Contábil para Órgãos Públicos nesta região carente de especialização na área contábil,
mas com plena eficiência e demonstrando de forma cabal sua especialidade e tendo a
frente da dita empresa o Contador LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,
devidamente habitado e inscrito no CRC/PA sob o n° 011186/0-8, portanto, contando com
anos de experiência profissional devidamente comprovada.

Considerando o fator singularidade, confiança e a notória especialização do
Profissional da contratada são requisitos essenciais que levam a se considerar sob a ótica
de Inexigibilidade de Licitação.

Considerando que a empresa acima citada atende perfeitamente às necessidades
desta Câmara dada as suas experiências no ramo da Assessoria Contábil é de se entender
o que segue:

E em face do princípio da legalidade, moralidade e eficiência dos atos administrativos,
conforme dispositivos contidos aos termos do Inciso II e § 1° do Art. 25, da Lei de
Licitações n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho
de 1994, onde assinala que "Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial: U para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.
13 desta lei, de natureza singular, com profissionais, ou empresas de notória
especialização..; 1°§ Considera-se notória especialização, o profissional, ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
requisitos, relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial
e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfação do objeto do contrato".

A esse respeito já ponderou o Supremo Tribunal Federal no AP AP 348
/ SC - SANTA CATARINA, Relator Min. EROS GRAU, Julgamento: 15/12/2006, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, desde há muito que:



"(...) Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços que a Administração
deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com
o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse
contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje
contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação
de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo
- é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo
confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1° do art. 25 da Lei 8.666/93).
O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao
elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu
enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de
inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização,
comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração"

Ademais, quase sempre e de modo geral, os municípios terceirizam esses
serviços e praticamente a totalidade através de processo de inexigibilidade, em virtude do
principal fator confiança e a capacidade técnica do profissional para contratação,
possibilitando, desta forma, que a Suprema Corte de Contas aprecie esta situação dando
um tratamento especial a este caso concreto.

Os atestados de capacidade técnica também dão conta da especialização
exigida aos desempenhos das funções a serem desempenhadas, vista que a empresa,
também já prestou a mesma assessoria a vários órgãos públicos desta região.

Em função do acima exposto fica devidamente justificada a escolha da
empresa: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME, CNPJ:
07.668.317/0001-40, como sendo a empresa mais indicada para desempenhares serviços
acima citados.

CONCLUSÃO:

Isto posto e salvo melhor juízo, nada tenho a opor à contratação acima
processada, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, com fulcro na legislação: Inciso
II do Art. 25, da Lei n° 8.666 de 21/06/1993, Lei n° 10.520 de 17/07/2012 e Decreto n°
3.555 de 08/08/2000, com suas posteriores alterações.

É o parecer que submeto a apreciação da Presidência da Câmara.

Florestado Araguaia, em 20 de janeiro de 2017.

Marcello íesuíno Ribeiro Benjamin
Advogado - OAB - PA 3980

, &
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Poder Legislativo

Ratificação da Autoridade Superior

Nos termos do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93,
acolho parecer exarado no processo de Inexígibilidade n° 001/2017, e
ratifico a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa:
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ:
07.668.317/0001-40, tendo como objeto: Contratação de uma empresa
ou profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria
Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA,
exercício 2017, sendo valor mensal de R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos
reais), perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) ate 31
de dezembro de 2017.

Floresta do Araguaia-PA, 23 de Janeiro de 2017.

RENATCTPEREIRA ÓE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA.

Av: Orlando Mendonça n°. 804-Centro - Fone/Fax; 94-3432-1314- E-mail-camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 7/2017-00003

OBJETO: Contratação emergencial para fornecimento d*
combustíveis e lubrl ri cantes em atendimento i Prefeitura
Municipal de São Domingos do Capim durante- o período
emergenclal decretado.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sio Domingos do
Capim
CONTRATADO (A); POSTO IMPERIAL LTOA
VALOR: Rt 744.119,50 (Setecentos e quarenta e quatro mH,
cento e dezenove reais e cinquenta centavos),
VIGÊNCIA: 10 de Janeiro de 2017 a 01 de Maio de 2017
FUNDAMENTO LECAL: Art. 24, inciso IV, da Lei n" 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Declaração d« Disoensa de Lici tação emitida peia Comissão
Permanente da Licitação e ratificada pelo Sr. PAULO ELSONOA
SILVA E SILVA. Prefeito Municipal.

Protocolo: 14OOS9

TRAOELINK MADEIRAS LTDA - CNPJ. 34.644.153/0001-
93, toma público que recebeu da SEMAS/PA, a Licença de
OperaçSo (LO) n" 9S75/2Q16 com validade í ti 28/07/2020,
para Instalações Portuárias em sua sede a Av. Principal SN,
Lote 01, Setor G, Quadra 09, Distrito Industrial - Ananlndeua/
PA.

Protocolo: 140090

D S NUNES COMERCIO • ME, 25.140.069/0001-41,
torna público que requereu à SEMMA Ruropolis a LO para a
atlvldade <Je posto revendedor de combustíveis. Processo N."
0024/1016, na Rod. Transamaifinlca, 781, Km 320, Centro,
R u ró polis -PA.
D S NUNES COMERCIO - ME, 25.140.069/0001-41, torna
público que recebeu da SEMMA Rurópolls a LO H." 011/2016,
Processo N.° 0024/2016, para a atividade de posto revendedor
de combustíveis, com validade até 16/12/2019, rã Rod.
Transamazflnlca, 781, Km 320, Centro, Rur6polls-PA.

Protocolo: 140061

Extruto do Proca»o d» Inaiigibilldade da Llcltufio
n°OOl/2O17 A Cl m* r» Municipal d* Piorei ta do Ar»Qua4*-
PA, CNPJ: 01.776.009/0001 -SI, representada pelo teu titular
presidente: Renato Pereira de Alencar, resolve conhecer e
ratificar a inexiglbllidade de hcitaçío, com fulcro TO Art. 25,
II da Lei 8.666/93 para contratação da empresa especializada
na prestação de serviço* Contibll para a Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia - PA, através da empresa: MARHEIRO
CONSULTORIA CONTÁ6IL LTDA • ME, CNPJ: 07,668.317/0001-
40, sendo valor mensal de R$6.500,00 (Seis mil e qulnnentos
reali), perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil
reais) ate 31 de dezembro de 2017. Floresta do Araguala-PA,
24 de Janeiro de 2017.

CAMAR A MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - P A
Extraio do Contrato n»001/1017, firmado em 24/01/1017,
com a empresa: MAftREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA -
ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40, OojetO: Contrataçio de uma
empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessor t a e
Consultoria Contábll para • Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - PA, exercício 2017. Amparo; INEXIGIB1LJDADE DE
LICITAÇÃO N°001/2017, Vigência' 02/01/2017 A 31/12/2017,
Recurso Orçamentirlo: Recursos próprios, Valor RÍ7B.OOO.OO
(setenta e oito mil reais) Signatários: pelo Contratante:
RENATO PEREIRA DE ALENCAR, CPF r\° 372.482.862-49 e
pelo Contratado: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,
CPF:318.763.402-82. Floresta do Araguaia - PA, 24 de Janeiro
de 1017.

Protocolo: 140063

TIETÊ AtiKICOLA LTDA, CNPJ n". 10.295.200/0002-53, torna
público que firmou Com * SEMAS, o Termo de Compromisso
Ambiental • TCA n« 20/2015 em 31/08/2015, para a liberação
do Certificado de Liberação de Crédito de Reposiclo Florestal
- CLCRF, para o Projeto de Reflores ta mento Fazenda Slo Luiz,
localizado na Rodovia Bclem-Brasllla, km 1.728, s/n, Antigo
Ramal 81, Município de Cepitlo Poco-PA.

Protocolo: 140064

COOPERATIVA RODO-FLUVIAL
DE PASSAGEIROS, CARGAS E TURISMO

COOTRANSBAT-TUR
AV.PEORO RODRIGUES, 893 - CENTRO
FONE: CeluHr: 81OS-7622 / 806U-1S14

CEP:68440-000 - ABAETETUBA-PA

CNPJ - OS.rãs.268/0001-4*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
A COOPERATIVA RODO-FLUVIAL DE PASSAGEIROS
CARGAS E TURISMO- COOTRANSBAT-TUR, vim através de
sua presidente, convocar todos os seus associados quites com
suas obn0açÕes estatutárias, a comparecer à ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual se realizará no CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO PEDRO, situado na avenida Pedro Rodrigues
n'902 - Bairro - Centro - Ataetetuba-PA, as 18:30 h do dia 06 de
Fevereiro de 2017 (stgunda feira), a fim de deliberarem sobre a
mat«rla constante da 'ORDEM DO DIA*.
Atualmente 20 (vinte) cooperados.
Assunto:
1° - Remuneraçlo dos cargos do diretor presidente, do dlretor
operacional t do dlretor tesoureiro.
28 O que ocorrer
Em não havendo quorum em primeira convocação marcada
para 18:30 h, e a segunda convocacáo marcada para 19:30 h,
será esta Instalada em terceira, apôs o mínima uma hora do
iu p rã mencionado horário da legunda.

Aoaeteluba-PA, 23 de janeiro de 2017.
M»ria Jo*« Rodrlgue* da Oliveira

Presidente
Protocolo: 140065

AVISO DE LEILÃO
MODALIDADE: LEILÃO

N° do Lalllo: O l / 2017 - DETRAN/PA
OBJETO: Alienação de veículos removidos ou recolhido»
pelo DETRAN/PA nos Pátloi da VIP LEILÕES - GESTÃO t
LOGÍSTICA LTDA (VIP LEILOES), ha mais de 60 (sessenta)
dias, nos lermos, da Lei Federal n"> 13.160/2015 e Lei Federal
n° 13.281/2016 c/c a Retoluçío n° 623/2016-CONTRAN, e
Contrato Administrativo n" 084/2014 - DETRAN/PA, firmado com
o DETRAN/PA.
TIPO DE VEÍCULOS OFERTADOS;
1) CONSERVADOS: Oeitlnadoí a circulação.
2) SUCATAS:
a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderio
ser reaproveitMas em outro veiculo;
O) SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVlVEL; Aquelas
cujas ai pecai poderão ser aproveitadas em outro veiculo, com
exceçlo d? parte do motor que conste sua numeração.
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DOS LEILOES:
SANTARÉM:
DATA: 10.02.2017. Início: IQhOO. Local: SEST SEMAT, RODOVIA
SANTARÉM CUIABÁ KM S, S/N, BAIRRO: MAT1NHA, CIDADE;
SANTARÉM - PA, CEP: 68.030-000.
BELÉM:
DATA: 17.02.2017, Início; 09hOO. lae»\: PÁTIO DA VIP LEILOES:
RODOVIA ALÇA V1ÍR1A, KM 01. N° B8B. BAIRRO: SÃO )OÍO -
MAIUTUBA - PA, CEP: 67200-000.
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DAS VISITAÇOE5:
SANTARÉM:
DATA: 06/02/2017 A 09.02.2017. Inicio; 09hOO. Local: PÁTIO
DA VIP LEILÕES: RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ KM 4, N" 1030
BAIRRO: MATINHA, CIDADE: SANTARÉM - PA, CEP: 68.040-400.
BEUÉM;
DATA: 13/02/2017 A 16.02.2017. Inicio: 09HOO. Local: PÁTIO DA
VIP LEILOES; RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N° 888, BAIRRO:
SÃO JOÃO - MARfTUBA - PA, CEP. 67200-000
Ressalte-», que a integra do Edital de Leilão será disponibilizado
no endereço eletrãnico www.vipleiloes.COm.br, e www.detran.
pa.gov.br, assim como afinado) nas dependências desta Autarquia
e nos pítias empresa VIP LEILÕES, com a relaçjo completa e
detalhada dói lotes disponibiliudos para leilão, devidamente
avaliados. Outrosslm, a cópia do referido Edital de Leilão poderá
ser consultada pelos interessados na VIP LEILÕES, ilto a Rodovia
Alça Viana, Km 01, n° 888. Bairro Sio João. Marabá/PA e Rodovia
Santarém Cuiabá, Km O4, N° 1030, Bairro: Matinha, Santarém/PA,
CEP: 68040-400, de segunda i stxtt-feira de OBhOO as 17hOO, e
na Comissío Permanente de Leilão do OETRAN/PA, sito á Avenida
Tivares Baítos n" 1583, Parque de Retençío de Veículos, Comistío
Permanente de Lei lio, Bairro: Marembal», Belém/PA, de segunda a
sexta-feira de 08hOO as 14hOO.
Belém (PA), 24 de Janeiro de 2017.

Protocolo: 14O066

A empresa, CONCRETAR INDÚSTRIA DE CONCRETO, inscrita
no CNPJ n*. 24.996.9SO/0001-86, localizada na Rua WE UM,
n°. 343, ba.rro colmas, na odade de Altamira-PA. Torna público
que RECEBEU da SEMAT/Altamlra-PA a Licença DE OPERAÇÃO
n". 304/2017 com validade: 17/01/2019, para a atividade de
FaBhcaclo e Usinagem de concreto em Altamlra/PA.

Protocolo: 140O67

EDITAL DE CONVOCAÇÕES
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 2 7 de Fevereiro rje 2017.
no horário dai 08:00h. ás 18:00 h. sede social do Sindicato dói
Empregador** Domesticai no Eitado do Pari - SEDEP, sito
á Tv. Frutuoso Guimaries n° 528, Comercio , nesta cidade, ser*
realizada Eleições para composicto da Diretorta, Conselho Fiscal,
bem como a e seus respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo
de Quinze (15) dias para registro de chapas, o qual ocorrerá
é contar da data da puolicaçio do resumo deite EDITAL.nos,
termos dos incisos II e XI do Art.27 do Estatuto Social. O
Requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos
para o registro seta dirigido ao Presidente da Entidade, podendo
ser assinado por quaisquer dos candidatos componentes da
chapa. A secretária da Entidade funcionará no período destinado
ao Registro de Chapas no horário de OS:OOh. is 18:00h, onde
se encontrará a disposição dos interessados , pessoa nabilltada
para o atendimento, prestação de InforrnaçOes , receOlmentos
de documentaclo e fornecimento do correspondente recibo. A
impugnecío de candidaturas deverá ser feita no prazo de (03)
Três dias, contados do Registro da Chapa. Caso nSo seja obtido
'Quorum" en*i primeira convocação, a Elelçio, será realizada
no dia 28 de Fevereiro de 2017, no horário das OB 00 ri. às
18:00 K., na sede Social desta Entidade. Em caso de empate
entre as chapas mais votadas apllca-se-a o voto Minerva será
exclusivamente do presidente do Sedep.

Belém (PA), 1B de Janeiro de 2017
JOSÉ NOGUEIRA

Presidente
Protocolo: 1400*9

Edições IOE
4009-7817
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL CAMARÁ MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA

Extrato do Processo de Inexigibilidade de Licitação n°001/2017

Certifico que foi Publicado no Mural da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia-PA, no dia 24/01/2017, pela Comissão Permanente de
Licitação, designada pelo Ato da Presidência n°001/2017, o extrato do
processo de Inexigibilidade de Licitação n°001/2017:

A Câmara Municipal de Floresta do Araguaia-PA, CNPJ:
01.776.009/0001 -51, representada pelo seu titular presidente: Renato
Pereira de Alencar, resolve conhecer e ratificar a inexigibilidade de
licitação, com fulcro no Art. 25, II da Lei 8.666/93 para contratação da
empresa especializada na prestação de serviços Contábil para a Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia - PA, através da empresa:
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ:
07.668.317/0001-40, sendo valor mensal de R$6.500,00 (Seis mil e
quinhentos reais), perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil
reais) ate 31 de dezembro de 2017. Floresta do Araguaia-PA, 24 de
Janeiro de 2017.

Floresta do Araguaia - PA, 24 de janeiro de 2017.

ROSANIATTLTVEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017

Av: Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Fxtrato do Processo de Inexigibilidade de Licitação rTOOl/2017 A Câmara Municipal de Floresta do Araguaia-PA.
CNPJ 01 776 009/0001 -51 representada pelo seu titular presidente Renato Pereira de Alencar, resolve conhecer e
ratificar a mexigibilidade de licitação com fulcro no Art 25. II da Lei 8666/93 para contratação da empresa
especializada na prestação de serviços Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA. através da
empresa: MARREtRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 07668.317/0001-40. sendo valor mensal de
RS6.500.00 (Seis mil e quinhentos reaisi. perfa/endo o total de R$78 000.00 (setenta e oito mil reais) ate 3! de
dezembro de 2017 Floresta do Araguaia-PA. 24 ae Janeiro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA - Extraio do Contrato n°001/2017 firmado em
24/01/2017 com a empresa MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - Mfc. CNPJ 07668.317/0001-40.
Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para
a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA. exercício 2017 Amparo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N°001/2017. Vigência: 02/01/2017 A 31/12/2017 Recurso Orçamentário: Recursos próprios Valor RS78 000 00
{setenta e oito mil reais) Signatários: pelo Contratante RENATO PEREIRA DE ALENCAR. CPF n° 372.482.862-49 e
pelo Contratado. LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA. CPF 318 763 402-82 Floresta do Araguaia - PA. 24 de
Janeiro de 2017
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
N°001/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA

DO ARAGUAIA -PA, CNPJ:

01.776.009/0001 -5 E A EMPRESA:

MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL

LTDA -- ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40,

PARA A CONTRATAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA E ASSESSORIA

CONTÁBIL PARA A CÂMARA

MUNICIPAL DE FLORESTA DO

ARAGUAIA, CONFORME CLAUSULAS

ABAIXO ESPECIFICADAS;

Pelo presente instrumento público, contrato de prestação de serviços, de
um lado como CONTRATANTE a - CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ n° 01.776.009/0001-51, neste ato representado
pelo Presidente da Camará Municipal, Sr. RENATO PEREIRA DE
ALENCAR, brasileiro, casado, portador do CPF n° 372.482.862-49 e RG:
3.345.353 SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade de Floresta do
Araguaia - PA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
a pessoa Jurídica: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME,
Inscrito no CNPJ: 07.668.317/0001-40, situada na Av. sete de setembro,
917 centro Conceição do Araguaia-PA, CEP: 68.540-000,
representada neste ato pelo Senhor LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA
COSTA, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CRC/PA sob o n°
011186/0-8, portador do CPF:318.763.402-82 e RG:3578882-GO,

Av: Orlando Mendonça n°. 804 -Centro - Fone/Fax; 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

residente e domiciliado no Município de Conceição do Araguaia -PA, ,
daqui por diante denominado simplesmente de CONTRATADO,
resolvem de comum acordo, firmar o presente contrato, sob as cláusulas
e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES E BASE LEGAL.
O presente contrato rege-se em todos os seus aspectos, pelas
disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e
suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO.
O contrato decorre do processo de inexigibilidade fundamentado no
artigo 25, II, da Lei Federal n° 8.666/93 por tratar-se da contratação de
serviços técnicos de natureza singular, com empresa de notória
especialização, nos moldes e termos contidos no artigo 13, III, do mesmo
diploma legal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO.
A CONTRATANTE, neste ato, contrata os serviços do CONTRATADO,
para a execução de serviços técnicos profissionais especializados de
consultoria e assessoramento contábil dentro da área específica da
administração pública, a serem prestados, exclusivamente, a Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia -PA, "in loco", sem obrigação de
cumprimento de horário, compreendendo as seguintes atividades:

• Assessoria contábil, orçamentaria, financeira, patrimonial e
operacional.

• Assessoria na elaboração de processos de prestação de
contas.

• Elaboração de relatórios gerenciais, balancetes e balanço
geral.

• Assessoria e Consultoria na relação entre Órgão/Legislativo e
Órgão/Tribunais de Contas.

• Pareceres, consultas e orientações contábeis.
• Assessoria na recrutagem e treinamentos de recursos

humanos.
• Assessoria na informatização dos departamentos das áreas

contábeis, financeira e patrimonial.

Av: Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@h
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil
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• Avaliação Bimestral da Execução Orçamentaria, Financeira e
Patrimonial.

• Elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal da Lei 101.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE.
F) Para a consecução das atividades do objeto descrito na cláusula

terceira, compromete-se a seguir e operacionalizar as orientações
e recomendações técnicas formuladas e/ou expedidas pelo
CONTRATADO.

G) Colocar, tempestivamente, à disposição do CONTRATADO, a
documentação necessária ao desempenho do seu serviço
profissional bem como, de igual modo, atender pedidos de
informação e material complementar quando solicitado.

H) Colocar à disposição do CONTRATADO, para o desempenho do
seu serviço profissional, o pessoal responsável e/ou envolvido nas
áreas contábil, financeira e patrimonial,

l) Proporcionar ao CONTRATADO instalações físicas condignas e
material técnico de qualidade ao desempenho de seu serviço
profissional.

J) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de deslocamentos,
viagens e estadias, alimentação necessárias ao cumprimento do objeto
deste contrato em locais que não seja a sede do município, quando
designado pelo gestor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO.

A) Compromete-se a executar as atividades do objeto descrito
na cláusula terceira, dentro dos padrões e normas
geralmente aceitas, e obedecendo a legislação pertinente
emanadas dos órgãos de controle interno e externo, em
especial no que tange ao cumprimento dos prazos
estabelecidos.

B) Compromete-se em caráter Ordinário a comparecer no
recinto da secretaria da câmara Municipal desta cidade para
fechamento dos relatórios Bimestrais e Quadrimestrais em
dia útil.

C) Disponibilizar a contratante, para consecução dos serviços
objeto da cláusula terceira desta carta contrato, um

Av. Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil
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profissional com experiência comprovada na área de
contabilidade pública, devidamente inscrita no CRC-PA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS HONORÁRIOS, REAJUSTAMENTO E
FORMA DE PAGAMENTO.

A Contratante pela execução das atividades descritas, na cláusula
terceira, pagará ao Contratado o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e
oito mil reais ate 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO, VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E
RESCISÃO.
O prazo do presente Contrato será a partir de sua publicação, cuja
vigência retroagira a 02 de janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de
2017, podendo este Contrato ser rescindido ou prorrogado nos termos a
que se refere o artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO VÍNCULO
Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá
qualquer vínculo empregatício, correndo por conta do Contrato, em
decorrência dos seus serviços profissionais, os encargos trabalhistas,
previdenciários e tributários quando houver.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS.
Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato a
Contratante comprometerá recursos alceados em dotação própria no seu
Orçamento vigente, obedecendo a seguinte classificação funcional
programática:

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Floresta do Araguaia

Classificação funcional - 01.031.0001.2-001 Manutenção das Ações do
Poder Legislativo.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

Av: Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil
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Para dirimir questões suscitadas do presente contrato, fica eleito o foro
da Comarca do Município de Conceição do Araguaia -PA, como único e
exclusivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS GENERALIDADES.
Fica excluído da responsabilidade da Contratada a execução de serviços
técnicos especializados de elaboração, detalhamento e sistematização
de Projetos que versem sobre Diretrizes Orçamentarias, Orçamentos
Anuais e Plurianuais, podendo no entanto, executá-lo mediante a
combinação prévia de honorários.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento para que produza os devidos efeitos^leciais.

Floresta do Araguaia - P e Janeiro de

CAMARÁ MUNICIPAL DE FL
CNPJ: 01.77

ARAGUAIA-PA

MARREIRO CONSULTORIA CONTABILJ,
PJ: 07.668.317/0001-40

-ME, CNPJ

TESTEMUNHAS:
1a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 7/2017-00003

OBJETO: Contratação cmergencial para fornecimento de
combustíveis e lubrificantes em acendimento à Prefeitura
Municipal de São Domingos da Capim durante o período
emergência! decretado.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SSo Domingos do
Capim
CONTRATADO (A): POSTO IMPERIAL LTDA
VALOR: RS 744.119,50 (Setecentos e quarenta e quatro mil,
cento e dezenove reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 10 de Janeiro de 2017 à 01 de Maio de 2017
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei n" 8,666/93 e
suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão
Permanente de Licitaçio e ratificada pelo Sr. PAULO ELSON-OA
SILVA E SILVA, Prefeito Municipal.

Protocolo: 1400S9

TRADELINK MADEIRAS LTDA - CNPJ. 34.644 153/0001-
93, torna público que recebeu da SEMAS/PA, a Licença de
Operação (LO) n" 9575/2016 com validade até 2B/07/2020,
para Instalações Portuárias em sua sede a Av. Principal SN,
Lote 01, Setor G, Quadra 09, Distrito Industrial - Ananiodeua/
PA,

Protocolo: 14O060

COOPERATIVA RODO-FLUVIAL
DE PASSAGEIROS, CARGAS E TURISMO

COOTRANSBAT-TUR
AV.PEDRO RODRIGUES, 893 - CENTRO
FONE: Celular: 8208-7631 / 8069-1514

CE F" 68440-000 - ABAETETUBA-PA
CNPJ - OS.785.268/OO01-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

A COOPERATIVA RODO-FLUVIAL DE PASSAGEIROS
CARGAS E TURISMO- COOTRANSBAT-TUR, vêm através de
sua presidente, convocar todos os seus associados quites com
suas obrigações estatutárias, a comparecer á ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual se realizará no CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO PEDRO, situado na avenida Pedro Rodrigues
n°902 - Bairro - Centro - AbaetetuBa-PA, as 18:30 h do dia 06 de
Fevereiro de 2017 (secunda feira), a fim de deliberarem sobre a
matéria constante da "ORDEM DO DIA".
Atualmente 20 (vinte) cooperados.
Assunto:
1° - Remuneração dos cargos do dlretor presidente, do dlretor
operacional e do diretor tesoureiro.
2° O que ocorrer
Em não havendo quorum em primeira convocação marcada
para 18:30 h, e a segunda convocação marcada para 19:30 h,
será esta instalada em terceira, apus o mínimo uma hora do
supramencionado horário da segunda.

ABaetetuBa-PA, 23 de janeiro de 2017.
Maria José Rodrigues de Oliveira

Protocolo: 140065

ansamazônica, 7S1, Km 320, Centro,

D S NUNES COMERCIO - ME, 25,140,069/0001-11,
torna público que requereu à SEMMA Hurópohs a LO para a

0024/2016, na F
Rurópolis-PA.
D S NUNES COMERCIO - ME, 25.140.069/0001-41, torna
público que recebeu da SEMMA Rurópolis a LO N." 011/2016,
Processo N.° 0024/2016, para a atividade de posto revendedor
de combustíveis, com validade até 16/12/2019, na Rod.
Transornazonica, 781, Km 320, Centro, Hurópolls-PA.

Protocolo: 140062

Extraio do Proce**o de Inexigibilldade de Licitação
n"OOl/2017 A Camará Municipal de Floresta do Araguaíi-
PA, CNP): 01.776.009/0001 -51, representada pelo seu titular
presidente: Renato Pereira de Alencar, resolve conhecer e
ratificar a mexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25,
II da l PI 8.666/93 para contratação da empresa especializada
na prestação de serviços Conlibil para a Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia - PA, através da empresa: MARREIRO
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ: 07,668.317/0001-
40, sendo valor mensal de R$6.SOO,00 (Seis mil e quinhentos
reais), perfazendo o total de R$78.000,00 (setenta e oito mil

24 de Janeiro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA CA
Extrato tio Contrato n°OOl/ 2017, firmado em 24/01/2017,
tom a empresa: MARRE1HO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA -
ME, CNPJ: 07,668,317/0001-40, Objeto: Contratação de uma
empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessorla e
Consultoria Contábil para a Câmara Municipal de Floresta do
Aragua<a - PA, exercício 2017. Amparo: INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N°001/2017, Vigência 02/01/2017 A 31/12/2017,
Recurso Orçamentário: Recursos próprios. Valor Ri78.000,00
(setenta e oito mil reais) Signatários: pelo Contratante:
RENATO PEREIRA DE ALENCAR, CPF n° 372.482.862-49 e
pelo Contratado: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,
CPF:31B.763.402-82. Floresta do Araguaia - PA, 24 de Janeiro
de 2017.

Protocolo: 140063

TIETÊ AGRÍCOLA LTDA, CNPJ n". 10.295.200/0002-53, torna
público que firmou com a SEMAS, o Termo de Compromisso
Ambiental - IÇA n" 20/2015 em 31/08/2015, para a liberação
do Certificado Qe Liberação de Crédito de Reposição Florestal
- CLCRF, para o Projeto de Reflorestamento Fazenda SSo Luiz,
localizado na Rodovia Belém-Brasilia, km 1.726, s/n, Antigo
Ramal 81, Município de Capitão Poço-PA.

Protocolo: 140064

AVISO DE LEILÃO
MODALIDADE: LEILÃO

N" do Leilão: Dl/2017 - DETRAN/PA
OBJETO: Alienação de veículos removidos ou recolhidos
pelo DETRAN/PA nos Pátios da VIP LEILÕES - GESTÃO E
LOGÍSTICA LTDA (VIP LEILÕES), ha mais de 60 (sessenta)
dias, nos termos, da Lei Federal n° 13,160/2015 e Lei Federal
n° 13.281/2016 c/c a Resolução n" 623/2016-CONTRAN, e
Contrato Administrativo n" 084/2014 - DETRAN/PA, firmado com
o DETRAN/PA.
TIPO DE VEÍCULOS OFERTADOS:
1) CONSERVADOS: Destinados a circulação;
2) SUCATAS:
a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão

Ho;
b) SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas
cujas as peças poderão ser aproveitadas cm outro veiculo, com
exceção da parte do motor que conste sua numeração,
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES:
SANTARÉM:
DATA: 10,02.2017, Início: lOhOO, Local SEST SENAT, RODOVIA
SANTARÉM CUIABÁ KM S, S/N, BAJRRO: MATINHA, CIDADE:
SANTARÉM - PA, CEP: 68.030-000,
BELÉM:
DATA: 17.02.2017, Início: 09HOO. Local: PÁTIO DA VIP LEILÕES:
RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N» 888, BAIRRO: SÃO JOÃO -
MARITUBA - PA, CEP: 67200-000.
LOCAIS, OATAS E HORÁRIOS DAS V1SITAÇÕES:
SANTARÉM:
DATA: 06/02/2017 A 09.02.2017. Inicio: 09KOO. Local: PÁTIO
DA VIP LEILÕES: RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ KM 4, N° 1030
BAIRRO: MATINHA, CIDADE: SANTARÉM - PA, CEP: 6B.040-400.
BELÉM:
DATA: 13/02/2017 A 16.02.2017. Inicio: 09hOO. Local: PÁTIO DA
VIP LEILÕES: RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N° 888, BAIRRO:
SÃO 1OÃO - MARITUBA - PA, CEP: 67200-000
Ressalte-se, que a íntegra do Edital de Leilão será disponibllizado
no endereço eletrônlco «ww.vipleiloes.com. Br, e www.detran.
pa.gov.br, assim como afinados nas dependências desta Autarquia
c nos pátios empresa VIP LEILÕES, com a relação completa e
detalhada dos lotes dispombilizados para leilão, devidamente
avaliados. Outrossim, a cópia do referido Edital de Leilão poderá
ser consultada pelos Interessados na VIP LEILÕES, sito a Rodovia
Alça Viana, Km 01. n" 888, Bairro: Sio Joio, Marabá/PA e Rodovia
Santarém Cuiabá, Km 04, N" 1030, Bairro: MaOnha, Bantarém/PA,
CEP: 68040-400, us segunda à sexta-feira de OShOO às 17hOO, e
na Comissão Permanente de Leilão do DETRAN/PA, sito à Avenida
Tavares aastos n ° 1583, Parque de Retenção de Veículos, Comissão
Permanente de Leilão, Baino: Marambaia, Belém/PA, de segunda a
sexta-feira de OBhOO às 14hOO.
Belém (PA), 24 de Janeiro de 2017.

Protocolo: 140O66

A empresa, CONCRETA» INDÚSTRIA DE CONCRETO, inscrita
no CNPJ n°. 24.996.9SO/0001-86, localizada na Rua WE UM,
n". 343, bairro colinas, na cidade de Altamira-PA. Torna público
que RECEBEU da SEMAT/AIlamira-PA a Licença DE OPERAÇÃO
n°. 304/2017 com validade; 17/01/2019, para a atividade de
Fabricação e Usinagem de concreto em Altamira/PA.

Protocolo: 140067

EDITAL DE CONVOCAÇÕES
Pelo presente Edital, faço saberque no dia 2 7 de Fevereiro de 2017,
no horário Oas08:00h. ás 18:00 h, sede social do Sindicato do«
mpregadores Domésticos no Estado do Par» - SEDEP, sito

"v. Frutuoso Guimarães n° 528, Comercio , nesta cidade, será
aluada Eleições para composição da Diretorta, Conselho Fiscal,
m como de seus respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo
Quinze (15) dias para registro de chapas, o qual ocorrerá

contar da data da publicação do resumo deste EDITAL.nos
rmos dos incisos I] e XI do Art.27 do Estatuto Social. O
querlmenlo acompanhado de todos os documentos exigidos
a o registro será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo

r assinado por quaisquer dos candidatos componentes da
apa. A secretária da Entidade funcionará no período destinado

ao Registro de Chapas no horário de 08:00h. às IS.OOh, onde
se encontrará a disposição dos interessados , pessoa habilitada
para o atendimento, prestação de informações , recebimentos
de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de (03)
Três dias, contados do Registro da Chapa. Caso não seja obtido
"Quorum" em primeira convocação, a Eleição, será realizada
no dia 28 de Fevereiro de 2017, no horário das 08:00 h. às
18:00 n., na sefle Social desta Entidade, Em caso de empate
entre as chapas ma/s votadas apllca-se-à o voto Minerva será
exclusivamente do presidente do SeOep.

Belém (PA), 18 de Janeiro de 2017
JOSÉ NOGUEIRA

Presidente
Protocolo: 140069

Edições IOE
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL CAMARÁ MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA

EXTRATO DO CONTRATO

Certifico que foi Publicado no Mural da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia -PA, no dia 24/01/2017, pela Comissão Permanente de
Licitação, designada pelo Ato da Presidência n°001/2017.

Extrato do Contrato n°001/2017, firmado em 24/01/2017, com a
empresa: MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME, CNPJ:
07.668.317/0001-40, Objeto: Contratação de uma empresa ou
profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil
para a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, exercício 2017.
Amparo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2017, Vigência:
02/01/2017 A 31/12/2017, Recurso Orçamentário: Recursos próprios,
Valor R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) Signatários: pelo
Contratante: RENATO PEREIRA DE ALENCAR, CPF n° 372.482.862-49
e pelo Contratado: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA,
CPF:318.763.402-82. Floresta do Araguaia - PA, 24 de Janeiro de 2017.

Floresta do Araguaia - PA, 24 de janeiro de 2017.

ROSANÍA OLIVEIRAUDS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017

Av: Orlando Mendonça n° 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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FLORESTA DO ARAGUAIA
CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
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CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA LOCALIZADO A AV.
ORLANDO MENDONÇA N° 804 CENTRO

SERVIÇOS CONTABIL PARA CAMARÁ MUNICIPAL
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*rjT5n - '•••. P-V,** Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

TERMO ADITIVO N° 001/2018

Dispõe sobre a Prorrogação do Contrato Administrativo n° 001/2017

Trata o presente instrumento de prorrogação de prazo de vigência de Contrato que entre
si celebra a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, Pessoa Jurídica
de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o N° 01.776.009/0001-5, neste ato representada
pelo seu Presidente o Senhor RENATO PEREIRA DE ALENCAR, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 372.482.862-49 e a pessoa jurídica Marreiros Consultoria Contábi!
Ltda-ME, CNPJ N° 07.668.317/0001-40, situada na Avenida Sete de Setembro, n° 917,
Conceição do Araguaia. Estado do Pará, neste ato representada pelo Senhor LOURIVAL
JOSÉ MARREIRO DA COSTA, brasileiro, casado, portador do CPF n° 318.763.402-82,
nos seguintes TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Cláusula Sétima do Contrato n° 001/2017 passa a vigorar
com a seguinte Redação:
"CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO, VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E RESCISÃO: O
prazo do presente Contrato é de doze meses, cuja vigência retroage a 02 de janeiro de
2018 e segue válido até 31 de dezembro de 2018."

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo tem como fulcro o Artigo 57 da
Lei n° 8.666/93 (Redação dada pela Lei n° 9.648. de 1998).

i ] 1

RENATO PEREIRA DE ALENCAR
CPF n° 372.482.862-49

CONTRATANTE

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas.,
001/2017.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Tétano Aditivo para que
produza os seus devidos efeitos legais.

Floresta do Araguaia, em 15 de janeiro de

Av Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01 776.009/0001-51



< Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

TERMO ADITIVO N° 001/2018

Dispõe sobre a Prorrogação do Contrato Administrativo n° 001/2017

Trata o presente instrumento de prorrogação de prazo de vigência de Contrato que entre
si celebra a Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, Pessoa Jurídica
de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o N° 01.776.009/0001-5, neste ato representada
pelo seu Presidente o Senhor RENATO PEREIRA DE ALENCAR, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 372.482.862-49 e a pessoa jurídica Marreiros Consultoria Contábil
Ltda-ME, CNPJ N° 07.668.317/0001-40, situada na Avenida Sete de Setembro, n° 917,
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, neste ato representada pelo Senhor LOURIVAL
JOSÉ MARREIRO DA COSTA, brasileiro, casado, portador do CPF n° 318.763.402-82,
nos seguintes TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Cláusula Sétima do Contrato n° 001/2017 passa a vigorar
com a seguinte Redação:
"CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO, VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E RESCISÃO: O
prazo do presente Contrato é de doze meses, cuja vigência retroage a 02 de janeiro de
2018 e segue válido até 31 de dezembro de 2018."

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo tem como fulcro o Artigo 57 da
Lei n° 8.666/93 fRedacão dada pela Lei n° 9.648, de 1998).

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cl
001/2017.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
produza os seus devidos efeitos legais.

Floresta do Araguaia, em 15 de janeiro de 2018.

RENATO PEREIRA DE ALENCAR
CPF n° 372.482.862-49

CONTRATANTE

do Contraio n°

vo para que

Mamyfos Consultoria Contábil Ltda-ME
NPJN° 07.668.317/0001-40

CONTRATADO

Av Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314-E-mail-camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



15/01/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUME1-ÍO DE INSCRIÇÃO

07.668.317/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
CADASTRAL

SITUAÇÃO DATA DE ABERTUKA
31/10/2005

NOME EMPIÍE3AKIAL

MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

IIIUIGDO LSTABLLLCir.íLMU ,NUMI U; I-AMAMA'

MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL

CÓDIGO F nrSCKIÇAO DA A.TI/IDALT ECUW.11UA i-Hrji;iKA,

69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO L DESCRIÇÃO DAS Al IVIDAUtS tCONOnCAi; SECUNDARIAS

69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

CÓDIGO L" DFÍ,L\PÇAP :)--. í.AlUfí! .'•"- JURÍ!il'.V,

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMFRO
AVJUSCELINOKUBITSCHEK 154

Ct- P l !!AIRRO.'[JIS1"RIIO MUNICÍPIO
68.540-000 | CENTRO CONCEIÇÃO

ENDEREÇO ÊLi.TIÍÒMCO II l t-HJM

LOURIVALMARREIRO(Ú?HOTMAIL.COM (94) 3421 -1 34f

COMPI fMTNTO

UF

DO ARAGUAIA PA

FNTE FEDERATIVO RH .,"O\S/-..'Í. L. ;ErFí.

SIlUAÇAfj CAI 'AS 'HM

AT l VA
DATA DA SIVUAÇAOCAIMSIRAI

31/10/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAÍJAiT ('M

i SITUAÇÃO rtiPCCIAl

i

DATA DA SITUAÇÃO FSPECIAI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/01/2018 às 09:27:46 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página: 1/1

Voltar

A RFB agradece a sua \isila. Pura inlonnavões .sobre polít ica de privacidade e uso. clicjue.aqui.
AUiaJi/e sua u i n a

1/1
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LOURÍVAI. .IOSI-: M A R R I I K O D-\ ' ^

09/05'I97(K CASADO em C( >Vi \L n" 318.763.402-82. C A R T

expedidor IKiPC - tiO. residente e J";^.,
CAPLTiNiiA.coNCKiçÀo no AR u:;

RIIL:LCRIS SALVINO DL sói s \
08/04/1 <>87, CASADO em COMCNH.V

SIS'1'I-MAS, CPL7ML n° 77 L'J1J() 42.)o :. i.
órgào expetlitlor IV - PA. residente e :
Kl rB! LSCilLk. p)27. CLÃ i RO. '. i >Nt !

000. líRASIl .

\  DA SOCIKDAUI
i OM \liIL LIDA Ml-:

l " 1 ' i K l ! -40

' idadi- UR \S I ] L IRA. nascido em

• i \  DL: ni \s. CONTADOR.
)i \ IDADL a ' ^5^8882. órgàti
;,» AVL'NT ID \! IRA RIO. 2222.

' '• v L !>í-X.S4()-n i i i ) BRASIL.

•-Jade UKAS1I.Í ÍRA. nascido em
\ R C I A 1 . DL iiLNs. ANAL1S1A DL

. i IRA Dl ID IN i i) \DL n°4K36775,

• i l i ado no(a) A \ " L N I D A JCSCLLINO

( ' DO Al' \u! Ai .V PA. CLP íi8.540-

Sócios da .socicdudr limilada de i>v ' ; re C : I I , M -ar ia l V A R R I IRO CONSULTORIA
COVLMilI l TDA ML:. de\e
ai\|ui\ado nesla Junla Comercial do L">tado uo ila:a. soh \'IRl; n" 15200917857, com
sede A\ Sete de Setembro. * > ! 7 . Cenlro ( 'onceivao do .Araguaia. Í' \ CI-P 6S.54(i-00(J.
de\c inscrita nu Cai aMro Nacional de Pessoa ,lLii'ídica/Ml; sob o n"
()7. ( )dX ^ 1 7 0001 -40. deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, tios termos da Lei n l 'K4 i ) f t 20011, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seanintes:

E.NDKRIX/O

CLÁUSULA PKIMKIKA. A sociedade pa:.-,:i a e\e 'v j r MI;

endereço sito à AVI íNIDA .11 SCL.I.INo K C H I I S C I

CONClilCÀO DO ARAOCALA. PA. Cl P 68.'-li ' - M I H I .

s alividadcs tu> seguinte

IL'K, 154, CLNTRO.

\

CLAUSULA SKfUINDA. A soeic.LuL r.:.-.. .
ATIVIDADIíS DL: CON'l AHI i iD \D! . \A t1()N'LÁBIL l I R l i i l : \R :. \D A I ) l - : S

ob]elo :
DL CONSl

C N \  l \

6920-6/01 - atividadcs de contnhilidadc
6920-6/02 - illividildcs do consultoria e t .t o>nt i ih i l «.' tributária

«|()()000(n«48S7



••-*•, f'

ALTF.RAÍ, ÃOCOMRATI \ v soe IUDAIM;
M A R R K I R O C OYSILTORU ( o N f U Í I L L T D A M F

í \P.I n n" «v-V-V " t ' f i l ~ I O

ADRO

CLAUSULA TKRCEIRA. S l / i khl.1 . ^
neste ato, nacionalidade 11RASII K IRA.
COMUNHÃO PARCIAL Dl BLNS. EN!:'
C A R I L I R A 1)1- IDLNT1DADL ir 522ÍN"
domiciliado no(a) AVLNIDA t i l IRA RH>.
A R A Í i U A I A . PA, CHP6S.MO-000. U R A S : !

f f l \ k l ( >

; - • ' ! 1 \ T I R A M A R R L 1 R O admitido
: - . , - , . ,1 ,1 em 19/02 1^86. casada em
- . : s \ R [ A . CPL/ML n" 8-6.132.122-20.

: L L ã o expedidor PC - PA. residente o
i:V. CAPIT1NIIA. C(.)NCI :1CÃO DO

Rclira-sc da sociedade o sócio RHLLCRIS s \ \ ' 1 N < ) l ) ] - : SÓI 'SÁ. detentor de 10,000
(De/ M i l ) quotas, no valor nomina l do RS ! . : ! < ' < l m Rea l ) cada unia . correspondendo a
R$ H).000,00 (De/, Mil Reaist.

CKSSÃO K T R A N S K I RI \ ( ' I A I)K QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio R l l I í I . C R I S SAI V I N O Dl ; SOUSA Ininsfere suas
quotas de capital social, que perla/ o \ a lo r tola! de R$10.000,00 (De/. Mil Roais), direta
iiTcslnUimentc ao sócio SU/,1 kl L I A ' Dl-! O L I V 1 IRA M A R R I - I R O . da seguinte forma:
O SÓCIO R I I I - : i . C ' R l S S A L V I N O Dl - SOUSA. \ C I \ 1 A Q U A L I I ; I C A D ( ) , R l -TIRA-SI -
DA SOCILDADL C l - D l í N D í ) 1; I R A N S M R I N D O A 1OTALIDADL Dl- SUAS
QUOTAS PARA A SÓCIA A D M I T I D A SC/1 K.I l I Y DL O L I V H I R A M A R R I í l R O ,
A C M M A QUAL11 ;1C'ADA. dando plena, gerai o i n v \ , > ; ; a \ c l qui la^ào.

DO C'APMALSCK 1 A 1 .

C'LÁUSULA QUINTA. O c a p i t a l a n t e r i o r t o l í i l n i o n l o in iegra l i / ado passa a sor de RS
'íOO.000,00 (trc/onlos mil reais i. cn: moeda corrcníc nac iona l , reprcsonlatlo por 300.000
(Ire/entos m i l ) quotas de c a p i t a l , no \ a l o r n o m i n a l do RS 1.00 i um real) cada uma. cujo
aumcnío é totalmente subscrito o m i c L i i . i i i / a d o , n e ^ t e alo. pelo-, sócios. Lm decorrência
do aumento do capital social por nv; i \  do O C A P I l Al SOCIAL PASSA A SLR DL
R$ 300.000,00 (TR1- / I -N10S M I L R I A I S . DIS T R l I i U Í D O S \\\n
(TRiaiíNTOS MIL) QUOTAS. NO Y Aí OR DL; RS 1,00 CADA TM.
TOTALMI-NTL; I N T I - X Í R A I . Í / A D O M - S T Í \'<>. ^\c fica assim dis t r ibu ído:

LOUR1VAL JOSL M A R R l i l R O D \
m i l ) quotas, perla/ondo um lo ta i do í\ ."
inlograli/ado.
SU/,1 KHLLY DL O L 1 Y L I R A M \o uni total de R$ 1 5 . O O n . i M - , ,

" S ^ . O I I D ( v i u / o t u o s e oi tenta e cinco
,:;, F o í i t - . ' - o « M t e n i a e cinco mil roais)

•v 1 5 '''"n (quin/o m i l ) quotas.

Keq: 81600000384SS7 amua



ALTERAÇÃO C O N T R A Í l M l) \< I K D A D i :
MARREIRO í UNSl l .TORI \ ' >M UilL L I D A Ml

( NP.I n ir.frfX ..M " niiiH-4)l

D A A D M I N I > T K \  \ < >

CLÁUSULA SEXTA. A admmisiraç.V L-. - . _:.uc caherá ISOLAOAMFNTF a(o)
Sócio(a) LOUR1VAL JOSI-: M A R R Í Í R ( i :v, • - N j \om os poderes c atribuições de
representação ativa c pasM\ na sócio,:.;,:, ...: , ia l e cxtrajudi, ' ialincnte. podendo
praticar Iodos os atos compreendido^ no or .•: - c : a l . sempre de interesse da sociedade,
autori/ado o uso do nome empresarial. '.,••,..,:". no entanto, la/c-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir o-- Caçoes seja cm fa\r de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onei.i: . ; ! i ena r bens i m ò \ e i > da sociedade, sem
autori/.acão do(s) oulro(s) súc io ( s ) .

DA DICCLARAÍ, AO Dl Dl SliVITI D1MKN l O

CLAUSULA SLT1MA. ()(s) adminisiradones) declarai nu. sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a adminis t ração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação c r imina l , ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime fal imentar , cie
prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu la to ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, Ic pública ou propriedade

DA RATIFICAÇÃO l. l ORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cum pr im en to dos direitos e
obrigações resultantes do contrato socia l permanece C O X C T I C A O I X ) A R A G U A I A .

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas c condições estabelecidas cm aios já arquivados e
que nào foram expressamente modi l i caJa> por cMa alteração c o n t i n u a m cm \.

Km face das alterações acima, consolida- -n1 o contrato soeial, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condicóe-* o c l á i i M j l a t M-«uinU's

CONSOLIDAÇÃO DO COM RA K) SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A socuJa^c u::u - '- .: ,:e:: ^- inação social "MARREIRO
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME" . . :r ^.:;: sjde siro à Av. Juscelino
Kubilschek, n° 154, Bairro Centro. *. ':.:' "^ :- - ' . r. • : : :umcipio de Conceição do
Araguaia, Hslado do Para. 1. r,:— -.•-,. M \ R K K I R O CONSULTORIA
CONTÁBIL";

CLÁUSULA SEGUNDA. U oh;o::. ^ , . . : .^.- - .._...:. ,,-nMstc em:
6920-6/01 - atividades de contabi l idade
6920-6/02 - atividades de consultoria t- audiioru contahil e tributária

R«]: 8I6000003R4887



ALTERAÇÃO CONTRAÍ l Al I) \;
MARRRIRO CONSULTOR! \ ( ) \  \U1L L I D A ME

CNPJ n rr.(>fr.s.31" o i M n - 4 0

CLAUSULA TLRCKIRA. O cup;:.-. > ,-;,. .•
d iv id ido em 300.000 ( I rc/cntos N i : . ... •
perfa/.endo uni total de RS 7 > 0 0 . 0 ( i O . ' ' ' < > Fre/c
pelos sócios na proporção do capitai social õ-
país, licando assim dis tr ibuídos cutrc os rne>:v

. -•> •"".000.00 ( ' l re/entos Mil Reais).
.:. ;<> 1,00 ( l ' m Real i cada uma.

- N í i i Reais) totalmente integratizados
.:.:.; uni . cm moeda corrente e legal do

Sócios
Lourival José Matreiro da Costa
Sim Jvelly de Oliveira Marreiro
TOTAL

Número de Quotas
285.V'

1L:" '
3Ò(U)nn

V a o r ( R S ) Perc. %
95
05
100

CLAUSULA QUARTA. A responsabilidade dos sócios é imi tada ao valor de suas
eotas, conforme Ari. 1052 cc/2002.

CLAUSULA QUINTA. O pra/o de duração da sociedade será por tempo
indeterminado e teve seu i n í c i o em 21 de Novembro de 2005.

CLAUSULA SEXTA. A sociedade poderá a c r i t é r io dos sócios, abrir filiais, sucursais,
depósitos, agências e escritórios em qualquer parle do terri tório nacional, desde que
cumpridas as formalidades legais.

CLAUSULA SKTIMA. As quotas da sociedade ^àr ind iv i s íve i s , não podendo ser
transferidas ou alienadas, sob qualquer t í tu lo ou pre texto , a terceiros, sem o expresso
consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direi to de preferência
em igualdade de condições.

CLAUSULA OITAVA. O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notif icar por
escrito, o sóeio remanescente d i s c r iminando- lhe , o preço, forma e pra/o de pagamento,
para que este exerça ou renuncie ai- d i r e i to de preferência , que de\á ser feito dentro do
pra/o de 30 (Trinta) dias, contado*- do r eceh imen to da notificação, ou cm maior pra/o. a
critério do sóeio alienante. Decorrido esse p ; , i / < ' sem que seja exercido o d i re i to ele
preferência, as cotas poderão ser h \e :r:iv.-:eridas.

CLAUSULA NONA. A sociedade e a Jmi ; ->
MAKRK1KO DA COSTA i n J iv i J .Lu imen te . .;-
da firma e a representação a t i \  e  r.;>-:\.:. :-.;,::
lhe, entretanto, vedado o seu H M ; , > • „ ,'••-.
especialmente a prestação de a\.ii-. e::..v>*-. > :".
mesma fica investida na função de - \ n v ; v ^ "
caução.

CLAUSULA DÉCIMA. O sócio ,:,::-:,".^r_ :
estão impedidos de exercer a aàmí:y-::\;j^ j.. -
de condenação criminal, ou por >e cr... ";r\i: < "

nclo sóeio LOURIVAL JOSÉ
s conipetem-!he o uso individual
j \ : ;Y;; iuhcial da sociedade, sendo

^. i ; i juak]uer pretexto social,
,. .1 ̂ .Lições de lavor, sendo que a
'R -\o da prestação de

... - M > ' n , I N penas da le i , de que não
.:e. por lei especial, ou em vir tude
> ,:e!a. a pena que vede. ainda que

Rcq:81600000384887



A L T K R A Ç À O C O N T R A T l U 1)A SO( IttDADI
MARREIRO COVSULTORI \M ÁlilL l TO A Mi;

( NP.) n o- .MA.3i~ t H H H - 4 0

temporariamente, o aeesso a cargo-
peita ou suborno, concussão, pccui.no. ou -.'•
financeiro nacional, contra normas de d*::;
consumo, lê pública, ou a propriedade. \. !

CLAUSULA DKt IMA P R 1 M K I R A . í 'c .
perceberão a sócia administradora, a t i t u l o cie
comum acordo entre os sócios. ohedcce:iJ
prevista na legislação do imposto de renda. .;
gerais da sociedade.

. " cnme falimenlar. de prevaricação,
.. economia popular, contra o sistema

.:.. concorrência, contra as relações de
; i '. ('(72002).

-..•ruços que prestarem à sociedade.
-labore, uma quan t i a mensal ficada cm

- - i i n as prescrições de dedução fiscal
L -.ora levada a debi to da conta despesas

CLAUSULA DFX"11M A SEGUNDA. O ano M > c i a l coincidira com o ano civil , devendo
a 31 de de/embro de cada ano, ser le\o o balanço geral da sociedade, obedecidas
as prescrições legais c técnicas pertinemc> a matéria. Os resultados serão divididos entre
os sócios na proporção do capital social de cada um. podendo estes lucros, assim como
prejuí/o, a critério dos sócios a serem d i \ id idos en t re os mesmos ou ficarem em reserva
na sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TKRCEWA. O f a l e c i m e n t o , a interdição, a inabili tação e
qualquer outra situação que imp l ique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s)
sócio(s) remancscentc(s) a d m i t i r ( e m ) novo(s) sócio i s i para continuidade da empresa na
forma abaixo:

A sociedade entrará em liquidação: após a liquidação, solvida o ativo e passivo,
serão os sócios supérstites c ou herdeiros sucessores qu i t ados de seus haveres, se estes
existirem, na conformidade do forma! de partilha. de\e homologado pela
autoridade competente.
Parágrafo Único Sc o quadro social es t iver composto por mais de dois sócios na
ocasião de um dos eventos citados, a sociedade poderá c o n t i n u a r com os remanescentes
c mais os herdeiros ou sucessores -c for de interesse destes c desde que não haja
impedimento legal.

CLAUSULA DKCIMA QUARTA, o
convocação para reunião bem como o :ei:i--'ro

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.
Araguaia-PA. Para que nele sejam .
surgir sobre o presente instrumer.v
fornia da lei.

x-nsam as formalidade:* cie
deliberações dos mesmos.

J;i comarca de Conceição do
.:e-:ò-> que pôr ventura vir a

• ' ; r :<--os serão resolvidos na
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ALTKRAÇAO CONTRATA \ 1>A SOCIKDADK
MARREIRO CONSl LTORlACOMAB1L L TOA Ml

(MM n 0~.6í£t?

LOLIRIVAL JOSÉ MARREiRO DA COSTA
CPF 318^63 432-82

RHELCRIS SALVINO DE SOUSA
CPF ^7J 996422-53

SU2I KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO
CPF. 876.132.122-20

SFfi\ «OT í Ki"!' !>L ' í< !ii Hí i-HH^MÇflO ÍKJ í ii
«rcjifui Mí1b-i'i ! i'tu l ' i«'iV' ' •< (> ' • v>'int;>'. (

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017
SOB N° 10000500963
Prolocolo: l G/692863-1, DE 19/12/201K
Empresa: 15 2 0091785 7

MARCELO CEBOLAO
SECRETARIO GERAL.

: 816000003ÍMK87



< 51



Certidão cie Regularidade Profissional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME • LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
REGISTRO : PA-011186/O-8
CATEGORIA : CONTADOR
CPF : 318.763.402-82

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro,

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 15.01.2018 as 09:35:20.
Válido até: 31.03.2018.
Código de Controle: 69672.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.
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tutps.//app.sela.pá.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SKRVIÇO GRATUITO

GOVFRNO DO ESTADO DO PARA
S F C R F T A R I A DF, F.STADO DA FA7FNDA

| CERTIDÃO M X ; A I Í \ A D K NATUREZATRIBUTARIA |

Nome: MARRF.IRO CONSULTORIA CONTABIF ITDA-MK
Inscrição Kstadual: NÃO CONSTA
CMPJ: 07.66S.317/0001-40
Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relat ivamente aos débitos administrados pela Secretaria Fxeeutiva de Listado da Fazenda, de
natureza t r ibu tá r i a , méritos ou não na Dívida A t i v a .

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , c
da Ins t rução N o r n i a l i x a n." 0019. de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua a u t e n t i c i d a d e , pela I n t e r n e t , no Por la l de Serviço da Secretaria Fxecutiva
de Listado da Fazenda no endereço eletrónico \vvv\\ . .sela.pa.gov.br.

K m i t i d a à s : 08:29:40 do dia l 5 O f 201S

Válida até: 14/07/2018
Número da Certidão: 7020180X002 1649-3

Código de Controle de Autenticidade: 9D2C2 l F1UVD16FAF.BOHFA60F.D29S5FC8

Observação:
- Nos termos da legislação per t inente a presente Certidão poderá, independente de not if icação
previa, ser cassada quando, dentro do período de val idade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. O1' da Instrução Normativa n," 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida l imina r .

- A cassação da certidão será e le l t iada de ofício, de\endo ser dada a publicidade do lato por
meio de consulta públ ica no endereço eletrónico \vw\v.sefa.pa.gov.br.

Vá l ida em todo t e r r i t ó r i o paraense.

S F K V K / O C i R A T U r O

https://app.sefa.pa.gov bneiiiissao-ceítiUdo/einil^Curtidao i-ic 1/2



htlps //app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCerIidao.action

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO FSTADO IX) PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FA/ENDA

[ CERTIDÃO NEGATIVA Dl. NATUREZA NÃO TRIBUTARIA |

Nome: M A R R K I R O CONSULTORIA CON1ABIE FTDA-ME
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.OOX.3 l 7/000 l -40
Ressalvado o direito de a l a / enda Púb l i ca Fstadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome,
relat ivamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Fstado da Fazenda, de
nature/a nau tnbulár ia , incriíos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos lermos do Decreto n.° 2,473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normat iva n." 0019, de õ de Outubro de 2006. somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Fstado da Fazenda no endereço eletrônieo www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:29:40 do dia 1 5 / 0 1 , 2 0 1 8

Válida até: 14/07/2018

NÚIIKTO da Certidão: 7030 l XOS002 l 050-7

Código d t- Controle dt- Autenticidade: 6B<S3h2HS.6561D75B.C43F39F2.D5BA95A2

Observação:

- Nos termos da legislação per t inente a presente Certidão poderá, independente de notilícação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previs tas no ar t . 9": da Ins t rução N o r m a t i v a n.° 0019. de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será elétuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do lato por
meio de consul ta pública no endereço eletrônieo www.seta.pa.gov.br.

Valida em todo lerrilóriu paraense.

SERVIÇO GRATUITO
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*.•,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE - CCP:

N.° 2452

14353

l
l

Nome

MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço Completo _ . ._„
7 DE SETEMBRO, n° 917 CENTRO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CEP 68540000

Inscrição Municipal

540586

C.P.h. /C.M.H.J.

07.668.317/0001-40

:̂»$^^V# FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA CERTIDÃO á

fefi

Certifico para os fins de direito que o contribuinte acima citado, até esta data, esta quite na
Fazenda Pública Municipal.

Ressalva :

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima citado, que vierem a ser apurados mediante futura
verificação.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

CERTIDÃO VALIDADE ATÉ: 15/04/2018.

r-v^"*'*4*^ Assinatura $

Código de Validação: 96002452



rmpsv/www.sirge. caixa. gov.br/tmpresa/Crl/Crf/FcjeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13593442&VARPessoa=13593442&VARUf.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: u/66831 //uuoi-iu
Razão Social: MARREIRO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia:MARRBRo CONSULTORIA CONTABIL
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 91? / CENTRO / CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2017 a 25/01/2018

Certificação Número: 2017122714513340805144

Informação obtida em 15/01/2018, às 09:31:07,

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ittps //www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCl-SlrTipriiiiirlJ;íptíl.i-!sp7VARHossoaMalnz-13593-142&VARPessoa-13593442&VARUf=PA&V. 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

N Í J I I K . : : iAr . ívrI F«J CON "U LTÕP I A CONTAB ! L. LTPA - ME

( M A 1 ! 1 ^ ! ^ K F I M A I C ) C N P J : 07 . 668 . 3 ] 7 / 00 01 -4 O

Ce i L : o -> i i i " : ! 'i ^ i L; 6^ ( • l X u i 8

E x p e d i v d o : 'l ^ / í J l / '/. O i ti , d s O 9 : 3 O : t) '\: i .' • O " . ' / /V; H - ! 8 0 ( cen to e o i t e n t a ) d i a s , con tados da data

d- í-;;» ^ - x . ? - í i c r, i .

i , ^ M A R R E I R O C O N S U L T O R I A C O N T A B I L L T D A - ME

(MATRIZ E FILIAIS), u : s :: i l t o ( a ) no CMPJ sub o n °

0 7 . 6 6 8 . 3 1 7 / 0 0 0 1 - 4 0 , NÀO CONSTA d;, IJ J I K J C J Nd u i o n d l de D u v e d o r e s

r]' r ci ba ! 1 1 i .'-í r. -J s .

Cer t i dão em i t .i da con; base; no ar t. 6 4 2 -A da Consolidação das Leis do

T r aba ; h u , u c;]. o:; o í - n ta a^ pó l a I.^i : . '"' 1 2 . 4 4 0 , de 7 de j u l h o de 2011, e

n -j K c - : : ; u l :.ç<l ., A d i i i i i . .L y '.. rã t i vá n ° l -'J '/ O /2 O 1 1 do T r i b u n a l S u p e r i o r do

T r --..L-.-, i !-•; , do _•: -'J J o- á 'J o :-;',. o de 2 l! l l .

Os dado:-; 001: :j t . -j i : t . o s d e s t j C e j l i M a o são de r e s p o n s a b i l i d a d e dos

T i i b j 1 1 a .1 y '.i o T i a b a - h •..., e e .-; r. Si-- -. r • ; a l i 7. ^ a< > s a t é 2 ( d o i s ) d i a s

a n t e r i o i e s a da t a ;i a s u -> e x r e d i r õ o .

No ca;; o de pe.ss^a ^ u i i o i c a , a C o r t - j d a o a tes ta a empresa em relação

<-. r o d os os s f ."ís e:-; l- a) ) ' , . ] t -c i mento::; , aq i . -nc : i as ou f i] ia i 3 .

A .1 O' • i r - 1 o i o de- .••; t n f v- r r i r j ã o c r. n •;; i r i c r; a - s e à v e r i f i c a ç ã o de sua

, j u r o i . : - : * 1 i i a ]• • • . -, p - - . "i -. " ' : • - . : ; :. a ! ía;p( r -j o r do r" r a b a lho na

Co r í", i "li'' o,'!. ; l i d- i n r j t u : ' . in ; - . 1 :": : í i .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

!")o ha r. ; :o Ma ;• i o :: u l d--.. D<.- vedo i t-,j N '!' ;. aba l h i s t a s oun s t a m os dados

n o c e . ; s _'i ;. i > , s ,i l d e : : l i J l •:; d ç a o d oi .s pe s soas n a t u r a i s e j u r í d i c a s

i n, j d i i:;p.l t- n t o s pé r u n l t , i 1 1 LU-; L í \ 'ã '"Jo T r a b a l h o q u a n t o às obr igações

c-s tabeii 'C i na s oir ..;tn :• ,-• : :• , , : a L:O::O\. : : j r i. a t r an s i t ada em j u l g a d o ou em

a c: u r d os j u a , c i ^ i s '. : .-„. o ~; ! h : s t .- s , : n t : ! u s i v e no c o n c e r n e n t e aos

r c-..1 c '-• l i", r : ; : • . • ! : í _: s p r e v - d e : , o i a r : r-, ,--, , a h n n o r á r i. o s , a c u s t a s , a
emol i im^-r . t f '.s nu a r oool h ímentos d o t o r m i n a d o n em lei; ou decorrentes

do e x e c u ç ã o do aço rd-","1, i i r i r . ados p e r a n t e o Mi n:.stér.i o P ú b l i c o do

T r a t i , ! i ' • ; M ; ' ' , i r , i . ; - . . - ! - j . - ' ' • ; . : : l ] ' . i c' "; :; i-1 r ó '.' i a .



PODER JUD IARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA D< ESTADO DO PARA

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE 3NCEIÇÀO DO ARAGUAIA

CERTIDÃO JUDICIAL ÍVEL NEGATIVA

Certifico, que n requerimento d
<:isiribuiçã'o, de 1° de janeiro de 1993, até
CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, CN

.IIKSCELINO KUBITSCHEK, N" 154, CENTRO,

parte interessada, revendo os registros de
presente data, em face de MARREIRO

07.668.317/0001-40, residente em AV.
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , NADA

ONSTA na Justiça Estadual do 1° grau, 2° grau nos Juizados Especiais do Estado do Pará,
tíiorente a AÇÔES CÍVEIS em quo é parte como req !rido(a).

Observações:

i f'eríidão expedida gratuitamente, através da Centr
:-'. A informação do n° do CPF ou CNPJ acima é
Hovendo a titularidade ser contenda pelo interes:
r»v)iicn dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, c
;•• A autenticidade desta certidão poderá ser con
i-sUido do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consuli
•í f-sk: documento é válido somente por 90(noventa)
.'> A Autenticidade poderá ser efetivada, no máximo,

de Distribuição dests Fórum.
! responsabilidade do solicitante da certidão,
Jo e destinatário, sob pena de incorrei na
301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
inada na página do Tribunal de Justiça do

í 90(noventa) dias após sua expedição.

DERCINAS/ :ADO

CENTRAI DF DISTRIBUIÇÃO Dh )NCEICAO DO ARAGUAIA

COMARCA DF CONCFK .") DO ARAGUAIA

v, mformações contidas nesta Certidão referem-s«; a avistem de Ações de Execuc.io Fiscal, Municipal ou Estadual,
• < i - •_ i n? j o patrimonial, Falência e recuperação Ji cia ((Concordai a), C vê l e Comercial, Família.

, Inventário c etc...

(."i?rndfio orn conformidade com o provimento 19/2009 - C.JRMB, qu< istitui certidão única para feitos cíveis.

i . r v : i f t :K> expedido gratuitnincutií cm 1()/01W)18 09: l f j :24

CONTROLE: 01100905662114 tst. irtidno é enntidii apenas p ira pessoas com maior idade civil
V : ' i i i c i . i ,-iIc 10/04/^018 00 00:00 t.ihrn (dt:> i.a;il(i;i<io)

Coniijrovação de autetiticidade da certidão no site http://www.tjpa.] br '
i ',ÍH (.oificliio leni <;f<:ito de certidão nccjnlivn n.nn processos de Faltiiv í-oncordiiliifíiindn remnnivícentes) ou recuperação judicial.



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

PARECER CONTROLE INTERNO

A sr3 ROSANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, responsável pelo Controle Interno
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, nomeada nos termos da
Resolução n° 001/14, Portaria n° 003/2018, declara para os devidos fins, junto
ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do § 1°
do art. 11 da Resolução n° 11.410/ TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que
analisou integralmente o Processo TERMO ADITIVO n° 001/2018, o qual
dispões sobre a Prorrogação do Contato Administrativo n° 001/2017. Trata o
presente instrumento com base nas regras esculpidas pela Lei 8.666/93 e
demais instruções correlatas.

Floresta do Araguaia, em 15 de janeiro de 2018,

ROSANIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Controle Interno

Portaria n° 003/2018.

Av; Orlando Mendonça n°. 804 - Centro - Fone/Fax 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ. 01.776.009/0001-51



Ver Contraio
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Ver Contrato
Contrato publicado com sucesso.

• Menu Licitação

• S í tedoTCM/PA
• Licitação
• \Vi' Di'
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Nud« Licitação: 001-2017
!\"du Processo Adm.: 00]
Data de Abertura; 24/01/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA - PA EXERCÍCIO 2017
V'c_t'JJç-iljica.o LisUiiíem de Conlralos

Contrato

C'ódi«o

Documento

'Número

)l"ipo Adi t ivo
l ' n i t r a t o A d i t i v a d o

(nício da Vigência

fim da Vigência

r Contraio

Contrato

001/2017

POR l 'RA/

01/01/2018

31/12/2018

MARKL1RO CONSULTORIA CONTAHM.
RS 0.00

parecer Controle Interno PARI-CLR^CJ^PROCJIcrmo Adftivo_00l -18-1^220118 J 62347.pdf

0- ri] u i vo TKRMO_ADJTlVO_(JOI-l?<J.ourivaI__-_AssinaíK>^22()l IX_l62347.pdf
~ .pa.gov.br/portal-lic/contrato/show/2749716
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Última Atualização

Lotes Contrato
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA - PA EXERCÍCIO 2017
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• Tour do Sistema
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• Sobre o Sistema...
• Contato...

informação

Desenvolvido com Bootstrap. Código licenciado sob Apache License v2.0. Documentação licenciada sob CC
BY3.0.

ícones de autoria de Fonl Awesome e Glyphicuns Frce. licenciada sob CC BY 3.0.
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