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MEMORANDO SN' 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,

ROSAN17T0OVÈTRA DDS^ANTOS
Responsável pelo Controle Interno
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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 OLIVEIRA DOS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno
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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.

ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal

Ciente: .der» 5o 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.

RENATOTEKEIKA BE 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.

dês de Lima
ente 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

III - MARIA MONICA DA SILVA - ZELADORA

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

Gabinete da Presidência, em 05 de janeiro de 2017.

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.

raguaia -PA, 11 de janeiro de 2017.

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.

ENDES DE SOUSA SANTANA MARACAIPE
Chefe de Departamento Contábil

Portaria n° 004/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ORÇAMENTO-2017

ÓRGÃO : 1 0 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

AÇÃO ESPECIFICAÇÕES

01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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. 1 1 .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.

3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00
19 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 Participação na Rec. União (FPM, 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

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

Total das Fontes

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 35.000,00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração)

TOTAL

Valor

80.000,00
80.000,00

80.000,00

950.000,00
950.000,00

950.000,00

230.000,00
230.000,00

230.000,00

10.000,00
)0.000,00

1 0.000, 00

160.000,00
160. 000,00

160.000,00

160.000,00
160.000,00

160.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

35.000,00
35.000,00

Total das Fontes: 35. 000, 00

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 65.000,00 65.000,00
19 Diretos Participação na Rec. União (f PM, ITR, ICMS desoneração) 65.000,00

Total das Fontes: 65. 000, 00

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 165.000,00 165.000,00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração) 165.000,00

Total das Fontes: 1 65. 000, 00

3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 9.000,00 9.000,00
19 Diretos Participação na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração) 9.000,00

Total das Fontes: 9. 000, 00

Sequencial: 54
rénix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA[66]
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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,

N

RENATO PETfEIRADE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal
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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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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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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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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.
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 legais.

Floresta do Araguaia - PA, XXXXXXXXXX.
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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 licitatório, 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
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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.

énte/CPL

Membro Membro
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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
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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 atividade, encontram- se em

conformidade com o mercado regional.

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

, ,
te da CHL

1° Membro da CPL 2° Membro da

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

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,

Alviçiof&mandes de Lima
Presidente da Comissão
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Ma.3TireÍ.ITO consultoria Contàbil
Av. 7 de Setembro, Centro - Conceição do Araguaia - PA - » (94) 3421-1345/99151-1398

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
101 /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;

11. 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 de Setembro, Centro - Conceição 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 12 (doze) parcelas mensais.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta terá validade de trinta dias.

c

Conceição d e Janeiro de 2017.

Marrem) Consultoria Coní
.ourivaIJosêTtfarreiro da Costa

Sócio Administrador
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LOGRADOURO

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

CEP

68.540-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
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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 río(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° 15200917857, 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

CLÁUSULA 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 contábil e tributária

Req:81600000384887 Página l



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, naséida 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
irrestritarnente 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, geral 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 R$ 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.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.317/0001-40 \A 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 contábil e tributária

Req:81600000384887
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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$ 1,00 (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 q1 ir"~*^ flinflfl T10
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ n° 07.668.Sl7/0001-40

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. 1.011,' § 1°, 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 um 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. | '-'QJSfFFRc; CQJVí Q

A U
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, l de novembro de 2016. "' " '

Req:81600000384887 Página 5



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MARREIRO CONSULTO^ACOJÍTÁBIL-LTDA ME

CNPJ n° 07^668^7/0001-40

r- -, - .
ÍVAl JOSÉ MARREJKO DA COSTA

CPF: 318.763.402-82

RHELCRIS SALVINO DE SOUSA
CPF: 771.996.422-53

KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO
CPF: 876.132.122-20 y

\

9ERV NOT E REÚ. PUB. UM. OF. CONCEIÇÃO 00 ARAGUAIA
Angelo Maria Lima Ncrys dos Santos - Tituiar

RUB D. Sebastião Thwnw, 3.013 - centro, FONE:$4) 3421-1229

Reconheço oor Semetorca afã"! Firmalal de:
LOURIVÁL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
RHELCRIS SALVINO DE SOUSA
SUZI KELLY DE OLIVEIRA MARREIRO

Conceição do Arsguaia-P 1̂2/12/2;016

CERTIFICO O REGISTRO EM1 05/01/2017 6Z220H
SOB N°: 20000500963
Protocolo: 16/692863-1, DE 19/12/2016
Empresa:15 2 0091785 7
MARREIRO CONSULTORIA
CONTÁBIL LTDA ME

MARCELO CEBOLAO

Req: 81600000384887 Página 6



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 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, 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.

http://201.33.23.183/scripts/sql_consultav03PA.dll/login 1/1



03/02/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13593442&VARPessoa=13593442&VAKUT=PAõ.v...

CAI TA
CAIXA ECONOMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07668317/0001-40
Razão Social: MARREIRO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia:MARREiRO CONSULTORIA CONTABIL
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 91? / 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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13593442&VARPessoa=13593442&VARUf=PA&VARInsc... 1/1



03/02/2017 https://app.sefa.pa.gov.br/emissaocertidacVemitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA |

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, 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 tributária, incritos ou
não 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.sefe.pa.gov.br.

Emitida às: 1820:37 do dia 03/02/2017

Válida até: 02/08/2017

Número da Certidão: 702017080064303-3

Código de Controle de Autenticidade: 420A4D10.04E8DD3A.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 ofício, devendo ser dada a publicidade do feto por meio
de consulta pública no endereço eletrônico www.sefe.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

https://app.sefa.pa.g ov.br/emissaocertidao/emitirCertidao.action -1/2



03/02/2017 https://app.sefa.pa.g ov.br/emissao-cerlidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA 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 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, relativamente aos débitos
administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, hicritos
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.sefe.pa.gov.br.

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

Válida até: 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 efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do iàto por meio
de consulta pública no endereço eletrônico www.sefe.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

https://app.sefa.pa.govbr/emissao-certidao/emitirCertidao.action 2/2



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 0 7 . 6 6 8 . 3 1 7 / 0 0 0 1 - 4 0

Certidão n° : 124115502/2017

Expedição: 03 /02 /2017 , às 19 :05 :20

Validade: 01/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que 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 LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°

0 7 . 6 6 8 . 3 1 7 / 0 0 0 1 - 4 0 , NÃO CONSTA do B a n c o N a c i o n a l de Devedores
T raba lh i s tas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tr ibunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados cons tan tes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos

T r i b u n a i s do T r a b a l h o e es tão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) dias

an te r io res à data da sua expedição .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l iais .

A acei tação desta cert idão condic iona-se à ve r i f i cação de sua

a u t e n t i c i d a d e no por t a l do T r i b u n a l Supe r io r do T r a b a l h o na
I n t e r n e t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nac iona l de Devedores T r a b a l h i s t a s cons t am os dados

necessár ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r í d i c a s

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória t ransi tada em julgado ou em

acordos j ud i c i a i s t r aba lh i s t a s , inc lus ive no c o n c e r n e n t e aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i ar i o s, a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos f i rmados perante o Minis tér io Público do

Trabalho ou Comissão de Conci l iação 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 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, 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 1/1



ESCOLA DÊ CONTAS PÚBLICAS

em úfrno aio de

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

Conselheircfcezar (
Presidente do TCM-PA

Carga Horária
16 horas

Sérgio Leão
Vice-presidente do TCM-PA

Diretor Geral da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr



Certificamos que

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA

/ Participou do Treinamento: 32 ENCCOPA

Almoxarifado n

Belém, 14 de agosto de 2015.

Diogo Duarte Barbosa
CASP Online Treinamentos

Dlmtor Técnico

CASP Online Treinamentos

controle

Vs» -j- • ' '' l " *' -i





CERTIFICADO

O ConseíHo ^egionafde Contaêifidade do Estado do <Parã
certifica que

LOU RIVAL JOSÉ MARREfRO DA COSTA

(Participou do curso so6re (planejamento TriButário? ministrai peío
(Professor Msc. José Luiz Júines Fernandes, com carga íiorária de

oito horas, realizado nojíuditório da "Universidade
(EstaduaCdo (Pará -

<%edenção~(PJL,Q4 de ôut

Contador José LufarNunes Fernandes
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SAF ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

S CERTIFICADO
•tf

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA GOSTA participou da Semana de Administração Orçamentaria,
Financeira e de Contratações Públicas para os Estados e Municípios, promovida peta Escola de Administração
Fazendária - ESAF e peio Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE, realizada na cidade de Belém-PA, no período de 10

mtf a 14 de Novembro de 2008, com duração de 40 horas.
Hm
•tf
Hm Beiém-PA, 14 de novembro de 2008. Hm
•tf •tf
Hm JW
•tf «MT
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P Ó S l O

GESTÃO
ICONTÉSÍÊÍ5RÂNEA'...
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PAftGSftlA C Jrtificamoè%ié SUZI REUL/ DE

f
>%

ÓSIO <|pTÃO PÚBLICA CONTEMP

Everaldo Nunes de Educação Continuada

Faculdade Guaraí e Instituto Educaciortal/»en@s,

2010, horária de J horas.

íía, 27 de Novembro de 201Q

Dímtor Presidente ENEC

ida peto"

ia cofh a FAG -

Partícápante
IC. ELIDiO LUIZ MARTINELL!

fministratitfo do instituto Athen@s



TRIBUNAL DE-CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MARREIRO, participou
.-do Curso FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA
GESTÃO MUNICIPAL - "Elaboração do Plano Plurianuaf ~ PPA e
Lei de Diretrízes Orçamentaria - LDO"r realizado peio 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 de 2009,

Conselheiro José
Presidente em exerc

Araújo
TCM-PA

Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo - Belém - PA



T«M

Certificamos que LOURIVAL J. M. COSTA participou--do
Cicio de Treinamento - 2011" realizado pelo 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.

Conselheiro José^carlos Araújo
Presidente do TCÍM-PAv y



T«M? TRUÍUNAL DÊ CQNWS 0OS

Certificamos que LOURIVAL JOSÉ MAftREIRO, participou
do V iNCONTRO 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.

donselheiro Ronaldo Passarinho
Presidente do TCM-PA

Trav. Magno de Aratífo, 474 - Telégrafo - Beíém - PA



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
O REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE Í3CMÁS,

no uso de suas"áíribuições, tendo em vista a coocáusio do eurso de

V C1ÊNCÍAS CONTÁBEIS

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

brasileiro, nascido em Conceição do Aigiuâfia^ Estado do Pará, em 09 de mato de 1976,

cédula de identidade n. 3.578,882-DGPC/GOt

confere-lhe o presente diploma.

Goiânia, 06 de março de 2001.



•Sm

PAR/T
GOVERNO DO PARA

T«M
TRIBUNAt DE CONTASOOS«UHICÍPIOS

ESTADO OO 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 Matreiro 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.

71,

Paulo Elcíd® 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

CAPACITAÇÃO 2013" realizado pelo Tribunal de Contas dos

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

d« f[8 a 10 de maio de 2013.

Redenção, 10 de maio de 2013.

Conselh
Proèldente



PARJT
GOVERMOOOPARÃ T FSIBUNAL OE CÍHÍTAS DOS MU

ESTAOQOOPASli

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 cte
25 a 29 de abril de 2005 em Redenção/PA, com duraçio de 40 horas.

PaUio Etoúlio Ch&ves Nogueira
t Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano e Regional

António Maria Fonseca Pereira
Coordenador do Programa Pará Urbe

Rosângela Maria da Silva Quadros
Õiretora da Diretoria de Apoio 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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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.

RreJfewrte~d'a"CPL

1° Membro da CPL 2° Membro da

CPL
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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. RENAWPEKEIRA DE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal
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Processo n.°: 201403692-00

.Assunto; Consulta
Órgão: Prefeitura Municipal de Ganaã dos Carajás

Interessado: Alexandre Pereira dos Santos

Relatora: Conselheira Mara Lúcia

RELATÓRIO

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS. Vicê-Prefelto do Município de Cánaã
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 questlonamentos
quanto à "possibilidade cie contratação de asséssóría é consultoria contábíl
e jurídica m&diante processo de inexigibilidade dê licitação, se
comprovada a notória especialização da empresa ou profissional a' ser
contratado", considerando' as; previsões normativas contidas no "a/f. 25f Iif §1°,
c/cart 13f da Lei Federal n.°£.66$t de i&93a>

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

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

07.03.14, à Cqrregedofja, com o entendimento,, de que a luz do novo Regimento

Interno (art 3DO, caput)/ caberia redlstripuiçio a minha; Relatona;

Diante d.o Aposto, considerando o permissivo contido no- art-. 300, §4°, do

RTTCM-PA (Mo H.° 16/2013), determinei à 3a Gôntroíaaorfa, conforme despacho

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

eventuais precederítes jurisprudèhciais/ 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 053/2Ól4-3aCon1roladoria, quê torno parte Integrante do

presente relatório1.
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PADECER M> IA. ÓS3/-20Í4 - 3'

PROCESSO K' s. ' 20l'403692.-00

PROCEDÊNCIA.- PKBFEITORA MUNI Cl PAI. DE CÀRAA DOS CARAJÁS

n$TE8ESS»DD: ALEXANDRE P.EREIRA DOS SANTOS - PREFEITO, EU EXERCÍCIO.

ASSUNTO: CONSULTA SOBRE 'A- gOS3IBTT>Il>RPE DE. .CONTRAJCAÇãÓ. DE ASSESSOR».

COKSOT.TOSIIA CONTABIL £ JtlHÍDIC?L.>ffi'DXBHTB PROCESSO DE XNEXZGXBX&IDADE.

REtArÕKÍQ

Vem ao. exame, desça Controladorlà/ conforme determinação da. Sai». Conselheira
Mars Lúcia, ás fls. 18 e l f, consulta formulada péla Pré feitura Municipal de Canas
dós canjas, representada palp Sr. .Alexandre Pereira dos santos, Prefeito, em
lesterctcío, quê versa sobre a, possibilidade de contratação de asaiaaorià 'é
coaaaltori* contfkil -e jwcidíca raediknte processe? día inajtigifailidada de li citação,
«B comprovada a .notória especialização da empresa, ob do profiAsion&í a ser
contra fca<ió.

O coasulsnte esclarece que a dúvida recai acerca da aplicação dos seguintes
dispositivos t arcigo 251 U, S 1° ç/ç atxigo 13 da Lei n* fl. 666/93. Diz qua para
desenvolver e concretizar a política pOHlica por Kl» defendida, faz-se necessário
contar com uma .consultoria jurídica è, côntábil de confiança, alinhada aoa seus
propósitos, sob pena de frustrarem-se, pela 'estagnação e etnperramenco
institucional, siias iniciativas legitimas.

Formulou questíonaroentos, por meio da prefeente consulta, quais sejam: aí Em
face da impossibilidade de afascar-se o e J emento de .confiança jta contcatào&o de
serviços de assessoría jurídica e cpntibii, qual ê O eoesetidiaerito desça Comendo
Tribu/iaJ de Contas acerca da viabilidade da aj.spu.ia Abjetiva opere advogados- e
coíitadoras para contratágáo pejo Poder Mbl-ico? b) è possível a contra Sacio ç/e
assessoria e consultoria co/itáMi e joridica' mecfia/itó processo de i/ieXigibãaidade
de licitação, sé coiqprovada a Jíocória especializapáo da empresa OD do profiasíóiíaí
a ser contratado?

Instruiu .a presente- .consulta com cópia de seus documentos! diploma eleitoral,
-carteira de id«ntidade, titulo eleitoral,, comprovante de. residência é Ata de Sessão
solene da quinta legislatura do jnuniclpio {fls. OS s 13) .

è o breve relatório.
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Priraeiramence, é necessário delimitar a: roatéria pbjeto -da consulta,. qua nó

Caso 'é a possibilidade cia contrãtacáp de assessorla. e consultoria contábil .e

j uri dica jnediac t e processo dê inéxígibilíctacie de licitação, 59 cqqproyada a

aspedaiízação da empresa ou do profissionai a sor contratada.

Impor cinte ressaltar que é1 obrigatório que toda .e qualquer contratação seja
precedida de. licitação, nos termos do artigo 3T, inciso XXI, da Constituição
federai e artigo 1° da Lei n" B.ff66/93f iiJ v

"Axt. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer. dos Poderes da Uníso, dos Estados/ do' Distrito
Federal é dos Municípios obed«c*rA aos princípios de
legalidade., impessoalidade, moralidade, publicidade e
'eficiência er cambe», •ao seguinte:
{.....')

XXX - ressalvados os casos especificados -na legislação*
as :obrasj serviços, compras e alienações se cá p
contratados mediante 'processo 'de licitaçio pública que
assegure igualdade de .condições á todos os concorrentes,
com cláusulas, 'que estabeleçam obrigações de .pagamento',
mantidas as çoiKUç&.es •eíe.tiyajj da proposta., nos. termos da
lei, o qual somente .permitirá as exigências- de
qualificação técnica: e económica indispensáveis A
garantia .dói cuinprimentp' das obrigações."

"Ar t. l£ Esta Lei estabelace normas gerais sobre
licitações é contratos administrativos, .pertinentes a
obras, se"rviços, irtclusitfè de- publicidade, cofltpras,
alienações e locações no íinbito dos Podereis da União, 'dos
Estados,- <W Distrito Federai e dos. Municípios,"

'Dessa forma, veriíica-se que o tipo de coricrataçao, objetb Ida consulta, é uma
êxceçao .lega'! r trata-se da contratação pox inexiffibílidad^, de ilcitíiçia, pr-eviscar
no art; 25, inciso .Iij $ l? c/c .a.xt. 13, Ml1, da Lei n" 8.666 de 1993., "que ora
transcrevemos :

"Art. .25. t inexigível, a licitação guando houver

inviabilidade de corapetriçío, .em especial':
II - para a contratação da serviços tácnicos «numirados

'no art. 13 dãsta 1̂ 1, de natura-a. singujjur, com

:•»"

-
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profissionais oo. •anpjrssas da notória «spocialiiaçèo,

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 'e

divulgação;

S 1° Cortsidera-sé de notória aspecializaçSo o

pTOfissionai ou aaiprasa cujo conceito nó campo de sua

especialidade, decorrente dê desempenho anterior,

estudos-, experiências, publicações, organização,

apareltvaménto, equipe técnica, ou de outros requisitos

relacionados com suas atividades, por»i'tã dnfariz qo» o

sou trabalho .é essencial a indiscutivelmente o. mais

àd*qua&>- à plena, satisfação do objeto do contrato.

íãrt-lS. Para' os! fina- 'desta: Lei, considaraw-se sarviços

técnicos profissionais especializados os trabalhos

relativos: ;a:

I' -• estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos;.
II. - pareceres, perícias. ;e avaliações em geral;
.III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
íinanpairas -oia tributarias;

.IV - fiscalização, supervisão ou: gerenciaraento de obras
ou serviços,-
•V - patrociniò ou 'defesa- de causas judiciais pu
aaatnis.t.rà3fcivás;

vi - treinamento e aperfeiçoamento de: pessoal;

VII - restauração de obras de arte e bens -de valor
histórico." Ipora destaques).

>or se 'tratar de sxcsçao da lei,, à cone rà cação por dispensa ou

inexigibilidade de licitação, deve ser .cautelosa; e observar todas as. formalidades

previstas em cada caso, alénx dos procedimentos descritos no artigo 26, e cambem, >no
artigo 38 da Lei n" 8.566/93, regraraeneo geral do protediroento de licitação, sob

pena de Incorrer am crime previsto 03 me.sraa lei, em seu are» 89, quando dispensada

ou inexigida licitação Cora das hipóteses.previstas- era lei..

Ho que tange ao •procedimento para a contratação direta por meio de

inexigibilidade' 'de licitação, devem ser 'observadas as sàgliíhtés fases-:

- abertura de. processa admip£sl:rativb( devidamente autoado,.. protocolado' e

numerado e a autorização respectiva pára a coiópta ou conc-çataçao da obra ou

serviço, conforme sr-c, 30, c-aput;

~ perfeita indicação: do objeto pretendido pela Administração, conforme axt. 14
e/ 7*,. se Cor o caso;

^



TRIBUNAL DE CONTAS 'DOS MUNICÍPIOS
RESOLUÇÃO N°ll,495

elaboração da minuta do contra.to a ser f irmador

- elaboração de- parecer técnico oji juríciico,, eop análise: da justificativa da
inexigibilidadef conforme art.. 26, caput; razão de escolha do íomecedor. confotme
art. 26, II, e; justificativa do preço, conforme are. 26, In..

- déci-sáo sobre licitar ou, não, com motivação,- de acordo com parecer .antes
referido, se acatado;

- comunicação à autoridade superior, conforme arç. 26, àapút;

— .catificaçáo -4a dispensa ou inexigibilidade, .conforme art, 26, caput;

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

.- assinatura dt> termo do contrato- ou retirada dó. instrumento equivalente,.
confortos artt 38, X;

- execução do contrato, com rigoroso acompanhamento do respectivo gestor do
contrato, conforme art. 67 e parágrafos;

— recebimento do objeto, com obaervéncia dás formalidade» previstas nos arts.
"73 e IS, S B*, se for o casor

pagaraento das f aturas com «bservSnciã do que. prescreve o-art.. 5*, '§3* e .«Q;
XIV, slinea «-a*.

Dessa forma, -a contrataçáo, jor. IneJtigiíiilídada dia licitação, de serviços
técnicos enmneradoa no art. 13 desta rei, cTe natureza siagular> com pi-b£íssionais
oa empresas de. notória. especiailraçáTo, com fulcro TKÍ art. aí, inciso II» S: l* c/c
art, 13j IÍI» -da I>eí ri* &.66S de 1SS3 ocorrera quando hojivei: Inviabilidade de
competição e deverá observar uma <x>njugacâo de fatoces: o- serviço profissional
especializado, .a notória especialização do profissional ou empresa e a natureza
singular do serviço a ser contratado, além do procedimento formal da contratação.

O jurista Hely Lopes Mèirellés1 definiu os serviços técnicos profissionais
especializados como aqueles que sáa os prestados por çua», além -da Jj»^i.I4t,spao
técnica * profissional - axJp/Jdá Rara os servico.s É.écnico-s profissionais aã çreral -
aproíuíídou-se nos' estudos/, no exercício da profissão, n-a pesquisa cisne.*fica, ou
através1 de cursos" de pás-yraetuaçio. ou de estáffior 'de ape.tfaíçoeaento.

Ò serviço singular, por sua vez, deve ser entendido corao aquele cujo objeto
possua características- individuais que .o distingia», cios dona í s e ú tornem incomum,
diferente, insuscetivel de conpa'ra'i;ao ou assimilação por qualquer outro da itiesme
espécie. Logo, e. possível >a contratação pára- serviço especifico-, com objeto cerco e
determinadQ, ê-nío. para 'contratação genérica.

Assim .deverão, .ser observados os seguintes requisitos, no quê tange ao o2xfeeo
do contrato: que se- trate de serviço técnico; qúa o serviço esteja elencado no art.
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13; que o serviço apresenta determinada singularidade e gua o serviço nSo seja de
publicidade ou divulgação, e', -eu relação ao contratado: qua o profissional dfctenha
a habilidade' pertinente,- -que o profissional ou empresa possua especialização na
eealizaç,ap <ío .objeto .pretendido; que- a eapsoiatizaçío seja. jiot.ória; e que a; notória
especialização esteja intimamente- relacionada cora a singularidade pretendida pela
Administração.

Dessa forma, Testa claro, 'que o serviço .a ser contratado deVtí apresentar uma
singularidade que inviabilizo -a competição èntr« os diversos profissionais técnicos
especializados.

O cerne da questão é yáa «' singularidádt» e dó óbjeto Ob contrato, 'è o áecviçp
pretendido pela Administração que é singular,, e não' o executor- do .serviço, singular
é a característica, do objeto que o individualiza, distingue -dos déjr.ais.

H es t e ponto, chamo atenção a fo.rraa em. que a consulta foi. posta: possibilidade

de eoiitca.tac.So-ds assessprla ei. consultoria çonC$b£l e jurídica mediance processo de
InéxiçibiUclada de llCÍCSçiO, 96 coocp-co-vada 'a notária eapcciaJLiraçâo da. oroproaa ou
do jarojfissiojial a 's«r contratado, pois busca a cancracaçSo côa fundamento nas
características do con.tratado, quando p -regramento legal deternúna que' é a
singularidade do objeto gua possibilita contratar jnroiissJcinais Aspepializadõs ã
qualificados jpara .pirestar -ò serviço.

Mão 'basta que. o profissional seja de notária especialização. È mister que ò
serviço esteja compreendido dentre aqueles expressamente enumeradas e, sobretudo,
seja de natureza -singular» ou- seja,, -é necessária a existência de serviço técnico
que, por sua especialidade, demande alguém .notoriamente especializado;

Ito dizer do jurista Jorge OlissVs Jacoby Fernandes1

•*... a nptocia especializado do futuro contratado deve'
estar, associada ao objeto pretendido pela Adminlstcaçào e
ser suficiente para ata/teter i slngvlaridad* jtajposca £9,110
intares^a público. Com esse raciocínio, a£asta-sé a
poííibilicfade de contratar notários- pro/JssJo/iaÍ5 para a

execução da. qualquer objeto, exigindo-se a especialização
preeisamènie fia ponto en góe o serviço vai dlseinouir-sé
doí dénais-. C».,) Oeve haver sempze intlaa corfelaçSo entre
a especialização e a lingularidade do ohjeto."

Até porque a Administração Pública somente depois de definir .o objeto que
pretende-contratar è que deverá bus.çá.r o profissional pára executá-lo.

Sobre ã matéria, b Tribunal dê Contas da União, recentemente, man^iíestou-s*,
por meio do Acórdão 3.O74/2O13-P3.en£cÍo, TC 024.405/2007-1, .relator itiniscro
scnjamio Zymler, 8.5.2013, abaixo transcrito:

"O conceito, de singulmiidada d» qu« tcata,. o airt. 25,
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inciso II, da. T-°* 8,666/1993 não «stá. vinculado à ideia

de unicidade, mas de complexidad» « -aspocificidade, .nassa

fonaa, a natureza ai.ngu.lar -liio devo ser compreendida coito

ausência de pluralidade, de :«uj«itO8 eu condições 'dê

axaoutar- o objefco, mas si» COBO lima. situação diferenciada

« sofisticada a exigir acentuado nível de sagurança. a

cuidado.

Auditoria na Peczobias Transportas S.A. - rranspetro
•apontou possível irreouJaridade era corítratacoes díretas
por inexiçrjbil idade de escritório de advocacia, no ámb.ito
do Programa de Mp.eíéf<iázapío e Expanaio- da fróéa ida
rránspetro - Prpwe/'. Os objetos doa coáteatòs foean à
elaboraf&o de míaUtàs de edital de pré^qvallficaçaof de
convite e' de contrittos para a atjuiaiçSo de embarcações, e
o acompanhamento de demanda consuaeiva e contanciosâ
rala ti vá. ao edital, de p£é-qua11£icaç3o « ao procedàraenèo

. Ao distordar da unidade técnica qtíánto è

de irregularidade^ o relator ponderou que "o
e- a coaiplexldade dos aspectos gue anvolvem o

Promef .postram-se si/ficientes para justificar- a
coo.tra tacão dirá ta ^ . . no- ámMto da estrutura técnico-
j uri dl cá criada para lidar com a iflplemo/ica'cáb do
projeto", além -do çu« "com as aguisicaas, rsaliiadas
mediante- a oonstrucáo de na-v^os .pelaj empresas nacionais
consorciadas com as estrangeiras, será .possível a
obtenção, paias referidas empresas brasileiras, de un

nlvsi: dê coíipetitiWdaatf á/erítfo- .po-r «èiò de curv-a d«
aprendizado previamente estipulada .consoante padrões de
excelência ipCernaoionai", Diante do contexto e» ejçajne, o
relator considerou tratar-se "de exemplo típico da
inexiçrihilidade de licitação", por -restar justificada a
natureza sincular da» aeividades .a serem reaiiasdas peio

escritório contratado-. "Pruqeilramente, porque o -conceito
.de sinpularicfade náo e.stá vincrilado â ideia de unicidade.
Para fins de súbsuacáo ao art. 25, inciso IJ, da iéi
í i 666/93; entendo riSo existir um serviço que possa ser
prestado apenas e exclusivãmente por una- única pessoa, A
existência de um único sujeito era condições de -ser
contratado conduziria .â inviabilidade de conpetícJo em
telaçSo a gtíaiouér serviço e náo apenas em reíaçiò.
aqtieJ.es considerados cáorficos profissionais
especializados, o 'ijue tornaria' lerra morta o dispositivo
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legal." "fira segundo ioga f,, jsorgue- singularidade.* a raeu
ver f significa çoffip-laKidade e especificidade. Dasia
f erma f a natureza singular ríSo deve ser compreendida come)
ausência de pluralidade de í.ujeJco*' .em condiçôe-s- dê
executar ç .píjjetp-j mas s.!» C«B<? uma si-tua.ç.re diferenciada
é- sofisticada a exigir acen.tuado ni.veJ de segurança e

cuidado." Seguíl/ido o voto do: re.la.cor, as justificativas
dos. .respò/jsáv-eãs focáot acatadas pelo Plenário.. "

Õ TCU tambeia já se manifestou sobre a contratação de escritório de advocacia,
por meio. de inexigibilídade de licitação, nos Acórdão n"".s 116/2002 - Plenário,
1691/2004 - Primeira Câmara, .1439/2003 - Primeira Câmara:

"A difars/tpa entre, as Uvas cwreracacSes é que a primeira
era para objeto -cerco e determinado, enquanto <ju6 a
«efliaida era' genérica, para todos os processos no ffff-i'*

RegiSo e nos Tribunais Superiores. A jurisprudência desce
ITribtmai é 'firme no sentido: da considerar irreouJar este
ilitimo cipo dê contratação dire.ca paza .a pi^s.tapio de

serviços comuns da -advocacia, agcayad* pelo f a Co do
oijeto s^r genérico e indacerrai/ia.do, uma vês <?ue,. tt<esses
casos, hJo M gue se filar em aingu-Zaridade do objeto. ""

Por fim, deve-se considerar, ainda, um. outro, elemento que deve ser somado aos
demais, que é a. confiança. É justamente, .esse fator que. irá solucionar questão
prática, de ocorrência -frequente, quapdo se comprova que o pb-jeto é singular, nas

existe mais' de um riotó.r.io especialista capaz, em -tese, de realizar o serviço .

Neste sentido, a Jurisprudência vai se orientando no juizo a.cerca; das
.contratações diretas para: a prestação de serviços de aasessoría e consultoria
.juridica,, conforme se manifestou o B. Plenário do.- Supremo Tribunal Federal:

ENEHTA.- AÇA0 PENAL PÒBLIC&. tONTKATAÇAp El-JERGENCIAIi
DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMZNZpTAÁTXVÓ HEKOÁOO DA
•ÀDMÚIISTRÀÇXO MOflICifÀÍ, SUCEDIDA. lIÇIIAÇAp.. ÃKT,
37, >pa DÁ CONKTITl/rçVÍÓ tiQ BÚASIL, DISPENSA BE
•LICITAÇÃO NÃO COlírXGVRADA. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
DOS' PROFISSIONAIS COtiTRATADOS , COMfKOVAÚA WOS AUTOS,
AílAtiA À CONFIANÇA CA ADMINISTRAÇÃO POR BLBS
DESFRUTADA. PREVISÃO, LEGAL. A hipótese doa autos nào
é de dispensa de- Jicitacáo, eis que não
caracterizado -o requisito da emergência.
Caracterização dê situapão na gual tia Inviabilidade
de comp&tiçío è, logo, inex.igibil idade de Jicitacâo.
Z. tSexviços técnicos profissionais aspecialirados"
sio serviços que a. Administração detve contratar '«en
licitação, eaooihehijo ã contratado de scoordo, en>
n7.f;iiiia in*stáncia,. côa o girau dê còiifiança <ju« Ala
jirápria, Adminãitiracáo/ d^jositè jia e specf nlixaçto
desse con. trata do. Wesses casos, o fequiffito da.

./
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confiança da JvctainiirtraçSo em guea deseje contra-tar
é ^utrfativo. Dai que a realizaefio cie procedimento
iicitatàr±o para -a contratação da tais serviços -
procedimento ragido/ entre outros, peio principio do
jalgaisento oíi-fativo - .é incompatível éon à
atrilraicSo de exercido de subjetividade gu* p
direito positivo confere à Administração pura a
as-coins do "trabalho essencial e i!ndiscn£iyelniént«
.mais adequado á pi ma satisfação do objeto dó
contrato" fefV o S l* da art. 25 dá Le£ a. 666/93). O
que a norma extraída dia fcexto iegral exige ê s
notária ospeciiZi'racío, associada a.o elemento
-snbíetívo confiança. Há, no caso' concreto,,
raguisitos suficientes para o sso e/iguàdrané/ito em
•situação, na ojúàl não incide" o dever de- licitar, ou
seja/ de ínexiffibilidaíi* de J j cita cio; os
profissionais contratados possuem notócia.
especialização, coinpcoyada nos autos, além -de
desfrutara» da confiança da Administração. Ac'6
Penai que se íuí^a i»pròcédènte. (STF. Açáp Banal n."
34fl-SG, *l«ft-árió, .ir*J. jfiti^i fitos Grau, DJ dê
OJ. O

RSREOER

Por lodo expostoi a consulta focraulada pela Prefeitura Municipal de Canaa dos

Carajás, .acerca da possibilidade da oón era tacão de asseasoria á. consultoria

contibil e jurídica roadi-aate processo: -da iníãfigiBilSdade de. licitação, se

comprovada « notória ejpac-ta,?i'nfçSn da empresa oa do profissional a ser contratado

'nos termos propostos nàq -.é possível, pois foca. a. contratação na especialização do

profissional, quando devesse priorizar a singularidade do pbjeco. Pqrtanto, s<5 será

possível a contratação de serviço técnico especializado, por inexigibilidade de

licitação, com fulcro no 'art.. 25, incisa II c/c. Srt. 13 da Lei n* 8.666/93, se

observadas as exigências ali previstas, ;que reguer a conjugação .de três faíores: o

serviço profiàsionaj. especializado, a- notória espeçializaçSo do profissional ou

é a naturais sinyular do serviço a sox- -contratado. Tendo p elemenco

cambem,, destaque' na conjugação desses- Eatores, pois contribuirá para

otisçricionariedade do gestor, quando diante de mais de um profissional qualificado-

Em resinno, 'Ala é/ a notória especialização da empresa. *ou do. profissional a', ser

contratado que possibilitará, a conçcataçâo direta, -ou seja, sen .a realização de'

processo licitatório, mas a singularidade' do objéto, que snsejaré a necessidade de

um profissional qualificado., e não o_ contrário.

Era outras pa.lavr.as, a conjugação (Jo serviço profissional especializado, a

notória especialidade do profissional è. a natureza singular do serviço, no campo

contibií a jurixiioo, é licita é possível, desde quê observadas a? exigências legais

acima -descritas, Essas acividades demandam especialidade intelectual e guardam, ria
medida dp caso cpnpceto, adequação- i hipôcese cie inexigibilidads licitacójcia
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é o-relatório.

VOTO

PRELIMINARMENTE, cumpre analisar da regularidade da presente Consulta, a
qual se confirma, dado o aftendimento integral da? formalidades insculpidas nos artigo 1°,
inciso XVI/ da LÊ .n.,0 084/2,01.2, tendo sido formulada em tese; por autoridade
competente é suscitada em duvida na .aplicado de .dispositivos legais, de competência
Rscaibatória dests TCM-PA, peto que passo a anllfse de rhérita da mesma/ tai como
interposta.

Acompanho, na ihtegralldade, .-e adòtò como resposta ao coiisulènte ó Parecer n.»
LA 053/2014, elaborado pela 3a Controladoria, deste TCM-PA, trazendo/ ainda,

prevista .no are. 25, Inciso il, da Lei n" 8v 666/93.
O çestor, ao utilizar' ça'I permissão .legal» deve demonstrar, de. maneira.

pormenorizada e exaustiva/ por melo de lastro coraproba to ríp idóneo:
a) .'ser a eortteítaçSo .pôr inexlgíbllidade movida pelo interesse pOblico;
b) que a experiência do ptofissional e os s.eus conhecimentos individuais são

manifestos;
c) a. especialização dó advogado ou do contabilista em relação ao objeto da

contrata çíbr
.d) qoe a inexiglbilidade será fiais apropriada ó adequada" i -plena satisfação dos

interesses administrativos públicos em jogo;
e) sec .patente a inviabilidade de corapetiçáo:

Outrossim, frisa-se -que a contratação, necessariamente, deva ser precedida de
procedimento de ínexígibilidade, formalmente instruído, com a observância dos
procedimentos descritos no artigo 26 e" 38 da- Lei n" B.6fiè/.93'.

% o parecer,.
• S. M. J.

Belém, 09 de abril de 2014.

£orena .'de iourcJas de
OAB-PA 12.546:
'•3* COBTROIAOORIR/TÇH

De Acordo:
Ooyr- Meiío
Controlador/3'Contradoladorj.a

ar- Cnriha
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algumas pontuais considerações, que balizo na vrvênda .deste Tribunal de Contas e de

avalizada doutrina e jurisprudência, nos seguintes termos?

1. Primeiramente destaco que este Tribunal de 'Cortes vem acatando as

contratações desta natureza, quando configurados os elementos que

distinguem a contratação excepcional, pela via da ínexiglbílídade íícitatória.

2. Verificada a realidade dos municípios, jurisdldonados: deste TCM-PA, é certa

que algumas ativjdadeá jurídicas e contábeis, de interesse .da administração

pública rião encontram pessoa!, qualificado, quer na administração pública,

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

ordenadores à busca de prestadores de serviços qualificados junto à iniciativa

privada.

3. Assim, cabe ao.:administrador público, pautado era pringplos corrjo o da

eficiência, adequação e propocçtenatldade, bif&af as soluções, legalmente

permitidas, que melhor atendam as necejssidad.es do- município, destaca a

Procuradora ANGÉLICA GUIMARÃES2, em parecer sobre a contratação de

AssésspffaJuriètlcaçara municípios do Estado da Bahia, com representação no

Distrito Federal:.

*(i.J çon^dèfànâo-sé -a' natureza dos -serviços, o volume
dê demandas e -a notória especialidade do contrato em
lace do afío- custe com deslocamento e diárias dos
procuradores de carreira para patrocínio dos interesses do
Município no Distrito Federal, até que, sêfc criada
representação da PGM nesta comarcaf entende-se que a
contratação atende aos princípios da razoabilldadej
eficiência e legalidade, àlétn dos demais enunciados na

4, Neste sentido, demonstrando qde tal realidade não é exdusiva dentro do

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

do Estado de São Paulo, já se pronunciou jio& seguintes terrriOs:

1 Direito Municipal Aplicado. Ed. JA*í Jurídica, I4m 2010. 'P% 1Í93/I&4.
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ntía presente fdà,&n{íye pese a'. conWtstçãEi ter ocorrido
sem a realização de licitação o escritório de advocacia
coritralado demónsírouf por meio de documento?, que
possuí área de atuação dfferendadat espedficamertte em
causas administrativas e de interesse do Tribunal de
Contas.(fís.. 288/292}.
É certo qíie «r advogados dó Município não guardam
condições técnicas especificas para o acompanhamento
de processos' de. ordem jurídica e çontábíl como os
trabalhos desenvolvidos perante o Tribunal de Contas, f a.
especialização do- escritório de advocacia, contratado ê
evidente.

Pode-se afirmar, èrtíãof nesse caso que a especfffçfdade
dos advogados é que determinará a exigibilidade da
licitação ou não. A escolha deve obedecer, portanto õ
princípio da razoaMdadé, considerando-se um conjunto
decircunstândas,

E no presente .caso. A dispensa da licitação foi
reguiãrnietite utilizada.

diferente não foi a manifestação do Ministério Publico de
2a- instância, por meio da promotora Dra.. Anna Trõifta

"Assim, a contratação òfreta de serviços técnicos
.profissionais ~d& advogada tern sua legalidade, ou
ilegalidade dependendo de circunstâncias de fato,
regueriBrtdo do Intérprete -ou apllcador da lei um exame
aprofundado de cada caso específico.

É bem verdade que não ha uma distinção evidente entre
os serviços presÉados pelos procuradores e advogados da
Prefeitura e os 'escrBiórios de advogados profissionais
.especializados. Entretanto, na presente hipótese, a
empresa contratada comprçvoúf mediante diversos
documentos que 'possuí área de atuação diferenciada,
corn preponderância efn câVsas admfntsiratfvàs e de
interesse, no. Tribunal dê Contas do Estado, ass^ssoria
espedffcs rias áreas1 orçamentarias, financeira, entre
outrasí"
(TJSP. Apelação rt° ÒÓ0333O-$2.20Qff,8.2&0O7S -
Comarca de Santos. - /?at -De$. F&nco Cocuzza -
Julgado em 22.10,3.2)
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5. Este entendimento se consolidou/ ajrafe, em recente Acórdão, do E. Tribunal
de Justiça do Estado, de São Paulo, proiatado eríi setembrfc de 2013, nos

seguinfes ferinos:
"RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. AÇAÕ CÍVIL
PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPEÇIAUZÀOQS POR
PREFEITURA MUNICIPAL SEM A REALIZAÇÃO
PRÉVIA DE CERTAME LldTATÓRIO LEGALIDADE
PREENCHIMENTO -DOS REQUISITOS LEGAIS
AUtORTZADORES DA IP/EXlGlBILIDADE DE TAL
PROCEDIMENTO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
NÃO CONFIGURADA.

L Os étetnen&s de convicção ptodòádos hòs autos
permitem conduir pelo preenchimento dos requisitos da
notória- especialização e singularidade do. serviço
prestado. 2. -Precedente- desta E -5a Câmara de Direito
PúbBco. 3. Sentença: de. improcedência ratificada, nos
termos do artigo 25.2 do 'Regimento Ipterno desta £
Ctuis -de Justiça. 4.. Recurso f oficial e de apelação
desptovjdos.

Portanto, estando, devidamente preenctiídgs os requisitos
da -notória espeáalíza&Jío e- singularidade do objeto do.
contrato de prestação de ^erv/ços técnicos proffssiQnais
.especializados, conclui-se como inexorável que à hipótese
dos autos comportava o reconhecimento da
Jnexigjbilidade de realização prévia de certame liàtatório,
em- razão da Inviabilidade de compe8ç?x)r consoante o
disposto JTOS aftfgçs 13, Vf 25; H e § j°, todos, da Lei
Federal n° 8£56/93*.
(TJSP, APELAÇÃO N° O009O13O-.06.20O6.8.26,a5ÍO.
.COMARCA: Rfo Claro. APELANTE: Ministério Público
do Estado de São Paulo APELADOS: Prefeitura
•Muriidpa/ de Rio Claro e António- Sérgio Baptista
Advogados Associados e Cláudio António de
Mauro)

6, No mèshici sentido, d Ç. Supremo Tribunal Federal já cuidou da matéria,.
no que destaco a necessidade Inequívoca de avaliação do caso concreto,
corpo; fator fundamentai à apredaçãp da possibilidade de aplicação do
perrriissíyo contido no art^ 25, da Lei de LJdla.ÇÕes:

<
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EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA.. CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS
ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE
LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
INBCIGIBILIDADE CE LICITAÇÃO
CARACTERIZADA PHA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS^
COMPROVADA NOS AUTOS; ALIADA À CONFIANÇA
DA ADMINISTRAÇÃO PO.R ELES DESFRUTADA.
PREVISÃO LEGAL.
A hipótese, dos autos não é .de dlsperisa.de licitação, efe
que não carac±erizado o requisito da emergência.
Caracterização de situação na qual há Inviabilidade de
competição e, logo, Inexiglbllidade de licitação. 2*
"Servios1 téchicos profissionais
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 súbiétívo. Daí due a realização
de procedimento licitatório para a contratação de
tais sfervicos - procedimento reoido, entre outros^
peto princípio do julgamento obfettvo - é
incompatível com a atribuição de exercício de
subietividade oue o direito positivo confere à
Administração para a escolha do "trabalho
essencial e indiscutivelmente mais adequado à
ptena satisfação do objefo do contrato" fcf. o S 1°
•do art 25 da Lei 8.666/931. O que a norma
extraída do texto legal exioe 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 inexlgibiiidade de
licitação: os profissionais contratados possuem notória
especialização, comprovada nos autos, alérn de
desfrutarem da confiança da Administração. Ação Penai
que se, julga improcedente,
(STF. Ação Penai n,0 348-SC, Plenário, rei. Min.
Eros Grau, DJ de 03.00.2007.)

7, Ademais, quanto ao -.elemento; confiança, õ,qual coniporta demento subjetivo

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

l (l/*'

f
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posto que se insere como limite ao estabelecimento de critérios objetfvos de
seieçcjo, o qual indissociável da defesa do ponto de vista do administrador
púbjtcò1 ria;formulaçãQ das. políticas públicas.

8. Destacam-se os ensinamentos da. procuradora Angélica Guimarães, durante
palestra realizada; no' último &KCtntrtí Naopnai do CONIN1W/2Q14, qUe
"observando-se o objeto da. contrato a ser formalizado e todo o
procedimento percorrido, deve- restar fncontesie que os serviços a
serem .prestados exigem comprovada e peculiar especialização, com
notória expertíse do prestador e, em alguns casos, deverá restar
provado, também, ò elemento cohfiábttidade, conforme Acórdão do
TCU n. ° 852/2010**.

9. Esta consideração constitui o fundamente, a partir do qual também ã
Jurisprudência vai se orientando no. Juízo acerca das contratações diretas 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 apresentam,
a conformá-los, características, de qualidade, próprias de
seu prestador: Singulares são porque apenas podem ser
prestados, de certa'tnarielra e com -determinado grau de
cprifiabWáade, pôr um- determinado profissional ou
empresa. Por isso fhesmo é quis. a singularidade do
serviço estácònBda no bojo da notória especialização.

Ser singular o serviço, isso não significa seja ele
necessariamente o único. Outros podem realizá-lo,
embora não o^possanireáfizar dg mestria modo è com o
mesmp esftfo dèlxn 'dèéBrmkiado profissional 'ou de urna
determinada empresa",

1 JnexIglblUdade de IJcitcçSo: serviços técnico-profíssionals especializados - notória especialização.
Revista de Direito Público, v. 25^n-99, p; 72, juh/set 1991.
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10.0 Tribunal de Gontas da União vem sedimentando entendimento quanto ao

conceito de singularidade' dos 'serviços 'em qUestão, conforme prelecióná á
Súmula iv* 254, do TCU:

"(...) A inexfglbtpdade de licitação para a contratação fé
serviços técnicos corri pessoas- fófcas óis jurídicas: de
notória espedafizacao somente é cabeei quando se tratar
de serviço, de natureza singular, capaz de exigjr, .na
seleção do executor de confiança, grau de subjetividade
fnsusceifvei de ser medido pe/òs critérios òbjelmis de

•
qualificação Inerentes ao processo de licitação, nos
~terrnós do aA 25, indsoUf da Lei Federal n,° 8.666/93*.

il. Ainda neste mesmo sentido, em decisão proferida1 em novembro de 2013, p
Superior Tribunal de Justiça-STJ acompanJta o mesmo, posicionamento:

«ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

IMPROBIDADE ÁDMINiSTRATIVA. CONTRATAÇÃO

DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA D.E

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

ART. U7B. DO CC/16. AMSÍNCIA DE

PR.ÉQUESTÍONAÍ1ENTÒ. SÚMtlLAS 282 E 356 DO

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

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE

W COMPETIÇÃO, NOTÓRIA ESPEOALIZÁÇÃÓ.

DISCRiaONARÍEDADE DO ADM.INISTRADOR NA

ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE

PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E

INOCORRENTE Ó DESVIO DE PODER,

ÂraLHADíSMO OU COMPADRIO. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO. 1. Quarto à alegada vfolaçio ao

17i §§ 7o.r Bo.r 9o. é 10 cte Lei 8.429/92, art. 295, V do
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CPC e art. 178, § 9o., V, b do C.CJ1.6, eonstata-se que tal.
matéria não restou debatida no acórdão recorrido,
carecendo de prequestfonamento,. requisito indispensável
ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim/ as
Súmulas 282 e 356 do STF. 2^ Em que pese a natureza de
t>rdem publica; das questões suscitadas, a Corte Especial
deste Tribunal já fiiroou entendimento de que até mesmo
as matérias de ordem pública devem estar
prequestíonadas. Precedentes: AgRg nos EREsp
Í,253.389/.SP/ Rei, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
02/05/2013; AgRg nos EAg 1.330.346/R3, Rei. Min.
ELIANA CAIMON, Dite 20/02/2013; AgRg nos EREsp
947.231/SC, Rei.- Min- SOÃO OTÁVIO 0Ê NORONHA, DJe
10/05/2012. 3. Depfe,ende-se< da feitura dos arts, 13 fe 25
da Lej 8.666/93 qlie, para a contratação dós serviços
téaTfcos enlimeraclQS no art. 13, com ínexlgibitidade de-
líGítação, impreseíndívet a presença dos requisitos, de
natureza singular do servigD prestado, inviabilidade de
competição e notória espéçiajteação. 4. É impossível
aferir,, mediante processo: Hcitatório, o trabalho intelectual
do Advogado^ pois trata-se de prestação de serviços de
natureza personalíssima .e .singular, mostrando-se patente
à inviabilidade' de competiçlks. 5, A singularidade dos
serviços prestados pelo Advogado consiste em seus
conhecimentos individuais, estando ligada à sua
capacttação .profissional, sendo,, dessa forma, inviável
escolher o melhor proítestonal, para prestar serviço de
natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal
ménsuração não SB Tunda em critérios objeBvòs (como o
nienoi- preço). 6. Diante da natureza intelectual e singular
dos serviços de. assessorla jurídica, fincados,
principalmente, ng relação de confiança, é lícito ao
administrador, desde que. movido pelo Interesse público,
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utflfea.r da disctfdonaríèdade, que. lhe foi confèfjda pela
lei, pára a escolha do melhor phJfissional. 7. Recurso
Especial a que se .dá provimento para julgar
improcedentes, os pedidos da. inidal, em razão da
inexist|ncjá de improbidade; administrativa'*.
(STJ - REsp 1192332; / RS. 1a Turma)

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

*^ suma, a singularidade corportfks-se Isndo ew vfsia a

^ viabilidade de o serviço, prestado por determinado
profissional; saffsfezer as peculiaridades do Interesse
público, envolvido,rio.caso particular, Deve-se verificar $e
esse interesse p&btico é. peculiar, fendo em vista o vahc
ecoóômfco ou ò bem Jurídico em questão, ou se a tutela
revela-se complexa, demandando serviços especializados.
A especialidade do Interesse público justifica 3- seleção
com base ero uma .avaliação complexa, abrangendo
critérios de -natureza, sybjeôva, A Administração deverá
apurar quais são .os profissionais mais .habilitados a
àtèMêrfy e, entre esses, optar por aquele cuja aptidão
(para obter a melhor solução possível), mais ffte Inspire
confiança",

^ 13. Concluo, assim, que as contratações de- assessoria Jurídica ou coritábil, por
™ meio da exceção lidtatórla contida no: permissivo de inexig?bilicla.de de

licitação, devem ser1 sempre apreciadas caso a caso, com base no objetò
perseguido e Indispensável ao atendimento das necessidades da
municipalidade, o qual déyefâ esfef assentando^ afnda, no trípè singularidade,
especialidade é confiança, onde caberá, a consideração acerca das condições
específicas da unidade contratante, a qual comporta, grande diversidade,

4 Advocacia em .defesa do Estado. São Pauto: Editora, Método, 2006.
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quar\do vislumbramos a realidade de cada um dos 14* (cento e quarenta e
quatro) munlaptos sob a jurisdição desta Corte de Contas, no que se consagfa
a máxima constitucional db traíamentp Tsonôrnlco, dando-se tratamento "tguál
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 Cdntas dós Municípios do Esfeado do para, em 15 de
maio de 2014.

frà-Már» Lúcia
Relatora
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Processo n.°: 201403692-00
Assunto: Consulta

Órgão: Prefeitura Municipal de Cánàã dos Carajás

Interessado: Alexandre Pereira dos Santos
Relatora: Conselheira Mara Lúcia

EMENTAI CONSULTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAÃ DOS CARAJÁS. CONTRATAÇÃO DE ÂSSESSORIA
E CONSULTORIA CONTÁBIL E JURÍDICA MEDIANTE
PROCESSO DE INEXiGIBÍtlDÀpE Tú)E LICITAÇÃO:.
POSSIBILIDADE. iNTELIGtNCIA 00 ART. 25, Et, DA LEI
FEDERAL 8.666/93. VERIFICAÇÃO DQ5 CRITÉRIOS DE
SINGULARIDADE, ESPECIALIDADE E CONFIANÇA,
OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO DO CASO
CONCRETO, APROVAÇÃO.

Vistos, relatados e .discutidos' os presentes autos que trátarn de CONSULTA,
formulada,-em tese, por autoridade competente,, 'âcofdarn .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 do Relatório e Voto da

Conselheira Relatora, às:fls; 30-48,; que pássaro a integrar está decisão.

\ã das Sessões do Tribunal de Contas dos Munía't>iiap.-do Estado do para, em

15 de maio de 2014.

Conselheiro José
Presideníe

Araújo
ó. L.

Cón$eiheira Mara Lúcia
Relatora

Conselheiros Alofelo chaves; Daniel lavareda; Mara Lúcia; António José Gulmarfes; Sergfo Leão e
Procuradora Marfa Regina Cunha.
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PARECER: Controladoria 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°. 8.04 - 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



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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-mail - 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,

ROSAWtfOLIVEI RATOS 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: 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, 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 fimções 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 desempenhar os 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.

Floresta do Araguaia, em 20 de janeiro de 2017.

Marcello <fésuíno Ribeiro Benjamin ^
Advogado - OAB - PA 3980
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Ratificação da Autoridade Superior

Nos termos do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93,
acolho parecer exarado no processo de Inexigibilidade 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.

RENATO-PEREIRA DE 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

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

OBJETO: Contratação emergência! para fornecimento de
combustíveis e lubrificantes em atendimento a Prefeitura
Municipal de S3o Domingos do Capim durante o período
emergencial decretado.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sío Domingos do
Capim
CONTRATADO (A): POSTO IMPERIAL LTDA
VALOR: R$ 744.119,50 (Setecentos e quarenta e quatro mil,
cento e dezanove reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 10 de Janeiro de 2017 à 01 de Maio de 2017
FUNDAMENTO LESAL: Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão
Permanente de Licitação e ratificada pelo Sr. PAULO ELSON.OA
SILVA E SILVA, Prefeito Municipal.

Protocolo: 14005»'

TRADEUNK MADEIRAS LTDA - CNPJ: 34.644.153/0001-
93, toma público que recebeu da SEMAS/PA, a Licença de
OperaçSo (LO) n" 9575/2016 com validade até 28/07/2020,
para Instalações Portuárias em sua sede á Av. Principal SN,
Lote 01, Setor G, Quadra 09, Distrito Industrial - Ananlndeua/
PA.

Protocolo: 140060

D S NUNES COMERCIO - ME, 25.140.069/0001-41,
torna público que requereu a SEMMA Rurópolls a LO para a
ativldade de posto revendedor de combustíveis. Processo N.°
0024/2016, na Rod. Transamazónica, 781, Km 320, Centro,
Ruròpolls-PA.
D S NUNES COMERCIO - ME, 25.140.069/0001-41, torna
público que recebeu da SEMMA Rurópolls 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.
Transamazonlca, 781, Km 320, Centro, fturópolls-PA.

Protocolo: 140062

Extraio do Procouo d* Inoxigibllidado de Licitação
n°001/2O17ACimaraMunlclpald» Floresta do Araguoia-
PA, CNPJ: 01.776.009/0001 -51, representada pelo seu titular
presidente: Renato Pereira de Alencar, resolve conhecer e
ratificar a Inexiglbllldade de licitação, com fulcro TIO Art. 25,
II da Lei 8.666/93 para contratação da empresa especializada
na prestação de serviços Contébll 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.

CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA -
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 Xssessoria e
Consultoria Contábll para a Camará 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.

Protocolo: 140063

Tiere AGRÍCOLA LTDA, CNPJ n°. 10.295.200/0002-53, torna
público que firmou com a SEMAS, o Termo de Compromisso
Ambiental - TCA n» 20/2015 em 31/08/2015, para a liberação
do Certificado de Liberação de Crédito de Reposição Florestal
- CLCRF, para o Projeto de Reflorestamento Fazenda São Luiz,
localizado na Rodovia Belém-Brasllla, km 1.728, s/n, Antigo
Ramal 81, Município de Capitão Poço-PA.

Protocolo: 140064

COOPERATIVA RODO-FLUVIAL
DE PASSACEIROS, CARGAS E TURISMO

COOTRANSBAT-TUR
AV.PEDRO RODRIGUES, 893 - CENTRO
FONE: Celular: 8208-7612 / S069-1514

CeP:6*44O-OOO - ABAETETUBA-PA
CNP] - 05.78S.26S/0001-OS

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 i ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual se realizara 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 (segunda feira), a fim de deliberarem sobre a
matéria constante da "ORDEM DO DIA",
Atualmente 20 (vinte) cooperados.
Assunto:
1° - Remuneração dos cargos do diretor presidente, do dlretor
operacional e do dlretor 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, após o mínimo uma hora do
supramencionado horário da segunda.

Abaetetuba-PA, 23 de Janeiro de 2017.
Maria Joae Rodrlgue* de Oliveira

Presidente
Protocolo: 140065

AVISO DE LEILÃO
MODALIDADE: LEILÃO

N» do Lellio: 01/2017 - DETRAN/PA
OBJETO: Alienação de veículos removidos ou recolhidos
pelo DETRAN/PA nos Pátios da VIP LEILOES - GESTÃO E
LOGÍSTICA LTDA (VIP LEILÕES), há 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
ser reaproveltedas em Wro veiculo;
b) SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas
cujas as peças poderão ser aproveitadas em outro veiculo, com
exceção da parte do motor que conste sua numeração.
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES:
SANTARÉM:
DATA: 10.02.2017. Inicio: lOhOO. Local: SESTSENAT, RODOVIA
SANTARÉM CUIABÁ KM S, S/N, BAIRRO: MATINHA, CIDADE:
SANTARÉM - PA, CEP: 68.030-000.
BELÉM:
DATA: 17.02.2017, Início: OShOO. Local: PÁTIO DA VIP LEILÕES:
RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N» 888, BAIRRO: SÍO JOÃO -
MARITUBA - PA, CEP: 67200-000.
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DAS VISITAÇÕES:
SANTARÉM:
DATA: 06/02/2017 A 09.02.2017. Início: 09hOO. Local: PÁTIO
DA VIP LEILÕES: RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ KM 4, N° 1030
BAIRRO: MATINHA, CIDADE: SANTARÉM - PA, CEP: 68.040-400.
BELÉM:
DATA; 13/02/2017 A 16.02.2017. Início: 09hOO. Local: PÁTIO DA
VIP LEILÕES: RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N" 888, BAIRRO:
SÃO JOÃO - MARITUBA - PA, CEP: 67200-000
Ressalte-se, que a íntegra do Edital de Leilão será dlsponlbillzado
no endereço eletrônlco www.vlplelloes.com.br, e www.detran.
pa.gov.br, assim como afixados nas dependências desta Autarquia
e nos pátios empresa VIP LEILÕES, com a relação completa e
detalhada dos lotes disponlbilizados para leilão, devidamente
avaliados. Outrosslm, a copla do referido Edital de Leilão poderá
ser consultada pelos Interessados na VIP LEILÕES, sito a Rodovia
Alça Viária, Km 01, n» 888, Bairro: São Joio, Marabá/PA e Rodovia
Santarém Cuiabá, Km 04, N« 1030, Bairro: MaSnh», Santarém/PA,
CEP: 68040-400, de segunda è sexta-fdra de OShOO as 17hOO, e
na Comissão Permanente de Leilão do DETRAN/PA, sito a Avenida
Tavares Bastos n° 1583, Parque de Retenção de Veículos, Comissão
Permanente de Leilão, Bairro: Marambala, Belém/PA, de segunda i
sexta-feira de OShOO as 14NOO.
Belém (PA), 24 de Janeiro de 2017.

Protocolo: 140066

A empresa, CONCRETAR INDÚSTRIA DE CONCRETO, Inscrita
no CNPJ n*. 24.996.950/0001-86, localizada na Rua WE UM,
n°. 343, bairro colinas, na cidade de Altamlra-PA. Torna público
que RECEBEU da SEMAT/Altamira-PA a Licença DE OPERAÇÃO
n°. 304/2017 com validade: 17/01/2019, para a ativldade de
Fabricação e Usinagem de concreto em Altamlra/PA.

Protocolo: 140067

EDITAL DE CONVOCAÇÕES
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 27 de Fevereiro de 2017,
no horário das 08:00h. ás 18:00 h. sede social do Sindicato doa
empregadora» Doméstico» no latado do Pará - SEDEP, ato
á Tv. Frutuoso Guimarães n° 528, Comercio , nesta cidade, será
realizada Eleições para composição da Diretorla, Conselho Fiscal,
bem como de seus respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo
de Quinze (15) dias para registro de chapas, o qual ocorrerá
á contar da data da publicação do resumo deste 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 será 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 08:00h. ás 18:00h, 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 Elelçio, será realizada
no dia 28 de Fevereiro de 2017, no horário das 08:00 h. as
18:00 h., 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), 18 de Janeiro de 2017
JOSÉ NOGUEIRA

Presidente
Protocolo: 140069

Edições IOE



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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.

ROSANIATJLTVEIRA 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



Extraio 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 mexigibilidade 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 07.668.31 7/0001-40, sendo valor mensal de
R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), pendendo o total de RS78 000.00 (setenta e oito mil reais) ate 31 de
dezembro de 2017. Floresta do Araguaia-PA. 24 de 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 - ME, CNPJ: 07.668.317/0001-40.
Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessona 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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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
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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 '

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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• Avaliação Bimestral da Execução Orçamentaria, Financeira e
Patrimonial.

• Elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal da Lei 101.

RESPONSABILIDADES DACLÁUSULA QUARTA - DAS
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.
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.
Colocar à disposição do CONTRATADO, para o desempenho do
seu serviço profissional, o pessoal responsável e/ou envolvido nas
áreas contábil, financeira e patrimonial.
Proporcionar ao CONTRATADO instalações físicas condignas e
material técnico de qualidade ao desempenho de seu serviço
profissional.
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.

G)

H)

l)

J)

CLÁUSULA QUINTA
CONTRATADO.

DAS RESPONSABILIDADES DO

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

CNPJ: 01.776.009/0001-51



„_ Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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,
instrumento para que produza os devidos efeitos^

Floresta do Araguaia - P,

assinam
ais.

o presente

.17.

ARAGUAIA - PA

PJ: 07.668.317/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE F
CNBJ7HQTT77/

MARREIRO CONSU

TESTEMUNHAS:
1a

2a
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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 de
combustíveis e lubrificantes em atendimento à Prefeitura
Municipal de São Domingos do Capim durante o período
emergência) decretado.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do
Capim
CONTRATADO (A): POSTO IMPERIAL LTDA
VALOR: R$ 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 Licitação e ratificada pelo Sr. PAULO ELSONOA
SILVA E SILVA, Prefeito Municipal.

Protocolo: 140059

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 28/07/2020,
para Instalações Portuárias em sua sede à Av. Principal SN,
Lote 01, Setor G, Quadra 09, Distrito Industrial - Ananindeua/
PA.

Protocolo: 140060

D S NUNES COMERCIO - ME, 25.140.069/0001-41,
torna público que requereu à SEMMA Rurópolis a LO para a
atividade de posto revendedor de combustíveis, Processo N.°
0024/2016, na Rod. Transamazônica, 781, Km 320, Centro,
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.
Transamazônica, 781, Km 320, Centro, Rurópolls-PA.

Protocolo: 140062

Extrato do Processo de Inexiglbilidade de Licitação
n°001/2017 A Camará Municipal de Floresta do Aragua4a-
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.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA -
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 NOOOl/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.

Protocolo: 140063

TIETÊ AGRÍCOLA LTDA, CNPJ n°. 10.295.200/0002-53, torna
público que firmou com a SEMAS, o Termo de Compromisso
Ambiental - TCA n° 20/2015 em 31/08/2015, para a liberação
do Certificado de Liberação de Crédito de Reposição Florestal
- CLCRF, para o Projeto de Reflorestamento Fazenda São Luiz,
localizado na Rodovia Belém-Brasilia, km 1.728, s/n, Antigo
Ramal 81, Município de Capitão Poço-PA.

Protocolo: 140064

COOPERATIVA RODO-FLUVIAL
DE PASSAGEIROS, CARGAS E TURISMO

COOTRANSBAT-TUR
AV.PEDRO RODRIGUES, 893 - CENTRO
FONE: Celular: 8208-7622 / 8069-1514

CEP:68440-000 - ABAETETUBA-PA
CNP] - 05.785.268/0001-08

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 à 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 (segunda feira), a fim de deliberarem sobre a
matéria constante da "ORDEM DO DIA".
Atualmente 20 (vinte) cooperados.
Assunto:
1° - Remuneração dos cargos do diretor 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, após o mínimo uma hora do
supramencionado horário da segunda.

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

Presidente
Protocolo: 140065

AVISO DE LEILÃO
MODALIDADE: LEILÃO

N» do Leilão: 01/2017 - DETRAN/PA
OBJETO: Alienação de veículos removidos ou recolhidos
pelo DETRAN/PA nos pátios da VIP LEILÕES - GESTÃO E
LOGÍSTICA LTDA (VIP LEILÕES), há 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
ser reaproveitadas em outro veículo;
b) SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas
cujas as peças poderão ser aproveitadas em outro veículo, 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 5, S/N, BAIRRO: MATINHA, CIDADE:
SANTARÉM - PA, CEP: 68.030-000.
BELÉM:
DATA: 17.02.2017, Inicio: 09hOO. Local: PÁTIO DA VIP LEILÕES:
RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N° 888, BAIRRO: SÃO JOÃO -
MARITUBA - PA, CEP: 67200-000.
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DAS VISITACÕES:
SANTARÉM:
DATA: 06/02/2017 A 09.02.2017. Início: 09hOO. Local: PÁTIO
DA VIP LEILÕES: RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ KM 4, N° 1030
BAIRRO: MATINHA, CIDADE: SANTARÉM - PA, CEP: 68.040-400.
BELÉM:
DATA: 13/02/2017 A 16.02.2017. Início: 09hOO. Local: PÁTIO DA
VIP LEILÕES: RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 01, N" 888, BAIRRO:
SÃO JOÃO - MARITUBA - PA, CEP: 67200-000
Ressalte-se, que a íntegra do Edital de Leilão será disponibilizado
no endereço eletrônico www.vipleiloes.com.br, e www.detran.
pa.gov.br, assim como afixados nas dependências desta Autarquia
e nos pátios empresa VIP LEILÕES, com a relação completa e
detalhada dos lotes disponibilizados para leilão, devidamente
avaliados. Outrossim, a cópia do referido Edital de Leilão poderá
ser consultada pelos interessados na VIP LEILÕES, sito a Rodovia
Alça Viária, Km 01, n° 888, Bairro: SSo João, Marabá/PA e Rodovia
Santarém Cuiabá, Km 04, N° 1030, Bairro: Matinha, Santarém/PA,
CEP: 68040-400, de segunda à sexta-feira de OShOO às 17HOO, e
na Comissão Permanente de Leilão do DETRAN/PA, sito à Avenida
Tavares Bastos n° 1563, Parque de Retenção de Veículos, Comissão
Permanente de Leilão, Bairro: Marambaia, Belém/PA, de segunda à
sexta-feira de OShOO às 14hOO.
Belém (PA), 24 de Janeiro de 2017.

Protocolo: 140066

A empresa, CONCRETAR INDÚSTRIA DE CONCRETO, inscrita
no CNPJ ri°. 24.996.950/0001-86, localizada na Rua WE UM,
n°. 343, bairro colinas, na cidade de Altamira-PA. Torna público
que RECEBEU da SEMAT/Altamira-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 saber que no dia 27 de Fevereiro de 2017,
no horário das 08:00h. ás 18:00 h. sede social do Sindicato dos
Empregadores Domésticos no Estado do Pará - SEDEP, sito
á Tv. Frutuoso Guimarães n° 528, Comercio , nesta cidade, será
realizada Eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal,
bem como de seus respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo
de Quinze (15) dias para registro de chapas, o qual ocorrerá
á contar da data da publicação do resumo deste 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 será 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 08:00h. às 18:00h, 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 h., na sede Social desta Entidade. Em caso de empate
entre as chapas mais votadas aplica-se-à o voto Minerva será
exclusivamente do presidente do Sedep.

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

Presidente
Protocolo: 140069

Edições IOE
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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.

ROSAJWOnVEIRAtroS SANTOS
Responsável pelo Controle Interno

Portaria n° 002/2017
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CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51
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Tipo
Objeto

Valor de
Referência
Valor
Adjudicado
Elemento de
Despesa

Regime
Município
Órgão
Data da
Abertura ou
Protocolo

Local de
Abertura

l Observação
Contrato
obrigatório?
Status
Licitação
Data de
Publicação
Usuário
Data de
Criação
Última
Atualização

Ver Licitação

Menor Preço
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARÁ MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA EXERCÍCIO 2017 /c'

R$ 78.000,00

R$ 78.000,00

Serviço

Empreitada Integral
FLORESTA DO ARAGUAIA
CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

24/01/2017 10:30

CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA LOCALIZADO A AV.
ORLANDO MENDONÇA N° 804 CENTRO
SERVIÇOS CONTABIL PARA CAMARÁ MUNICIPAL

Sim

Realizada

27/03/2017 11:24

17804000200:ALVINO FERNANDES DE LIMA: 17804000200

08/03/2017 11:30

27/03/201711:53

Lotes *•

i # Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU PROFISSIONAL PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA A
CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA EXERCÍCIO
2017

Itens Status Ações

l Adjudicado

Publicidades *

Especificação
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24 DE JANEIRO DE
2017 FOLHA 56
QUADRO DE AVISO DA CAMARÁ MUNICIPAL

Meio
Diário Oficial do
Estado
Mural Físico

Data Ações

24/01/2017

24/01/2017

Arquivos A

Nome Tipo de Documento
PARECER DE JUSTIFICATIVA Justificativa de
DE INEXIGIBILIDADE escolha do fornecedor

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/1756902

Arquivo
Parecer_de_inexigibilidade_-

Assinado 100317 102532.pdf

Ações

2/3



27/03/2017

Nome

RATIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE SUPERIOR

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

DESPACHO DE
INEXIGIBILIDADE
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• Contato...
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Tipo de Documento

RAT1FICACAO_DA_AUTOR1DADE
Assinado 100317 102643.pdf

Arquivo

Ratificação da
Autoridade
Competente
Justificativa do preço justificativa_de_preco_-
proposto _Assinado_100317_102141.pdf

A . , , despacho_de_inexigibilidade_-
Autondade Assinado 100317 102032.pdf
Competente = = =

Ações

Informação

Desenvolvido com Bootstrap. Código licenciado sob Apache License v2,Q. Documentação licenciada sob CC
BY 3.0.

ícones de autoria de Font Awesome e Glyphicons Free. licenciada sob CC B Y 3.0.

Ir para topo da página.

Please state your information for registering

Firstname
Firstnarne

Lastname
Lastname

Email
Email

Password
Password

Confirm Password
Confirm Password

I have read and agree with the Terms of Use.
j Register j

https://www.tcm .pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/1756902 3/3


