
  

  

 

ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA  

   

  
Prefeitura Municipal travessa da constituição, s/n, centro, cep:68774-000  

CNPJ: 01.613.320/0001-80  

  

  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2017   

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

A Comissão Permanente de Licitação do Prefeitura Municipal de São João da Ponta, através do 

seu Presidente, consoante autorização do Sr. Carlos Feitosa Castro na qualidade de Prefeito 

Municipal e ordenador de despesa, vem abrir o presente processo administrativo.  

Objeto  da  licitação: Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS CONTÁBEIS  

Especificação dos Serviços: 

Elaboração de: Orçamento, PPA (Plano Pluri Anual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei 

Orçamentária Anual), Execução Orçamentária. 

Prestação de Contas: RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão 

Fiscal), Balanço Geral, SIOPE (Educação), SIOPS (Saúde), SISTN (Caixa), além das prestações de contas 

dos Fundos de Educação, Saúde, Assistência Social, em meio documental e eletrônico, alimentando o portal 

SPE, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Ponta, durante o 

exercício de 2017.  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

A Inexigibilidade de Licitação tem com fundamento nesta Prefeitura Municipal, no art. 25, inciso II, 

§ 1º, combinado com art. 13, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÃO  

Justifica-se a contratação de Empresa Com Experiência na prestação de serviços CONTABIL 

gerenciamento de dados contábeis na área pública, de natureza singular e especializada, tendo em 

vista as constantes necessidades da Prefeitura Municipal, bem como diante da inexistência de 

profissionais capacitados, graduados e especializados que ofereçam sistemas neste município.  

RAZOES DA ESCOLHA Indica-se a contratação da CONTRATADO: CONTRATADO: JORGE 

LUIS DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ: 09.511.315/0001-78, com endereço na Rua 13 de Setembro, 

n°. 16 CEP: 68.590 - 000, na cidade de Jacundá, estado do Pará, representada por seu representante legal, o 

Sr. Jorge Luís de oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF:181.430.018-06 e 

RG:28.416.535.9 SSPIIRGD-SP. 
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Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, pois há vários anos prestam serviços 

especializados para as Administrações municipais, com destacada e elogiada atuação pelos representantes 

legais dos entes contratantes. O que possibilita a celebração de contrato de natureza multidisciplinar, 

envolvendo as mais variadas questões. Desse modo, então, sem perder de vista que a contratação de empresa 

de maior quilate depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho em outras 

Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços de qualidade e com a 

eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOÃO DA PONTA.  

JUSTIFICATIVA DO PREÇO DOS SERVIÇOS  

01 Prestação de Serviços Contábeis ................................................. 12.000,00 144.000,00 

O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondente a prestação de serviço será pago, em doze parcelas 

mensais iguais, coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela Administração da prefeitura, 

diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, que mobilizarão a empresa para a 

contratação direta, não só com o fornecimento do software, mas com a disponibilidade para acompanhar e 

atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção, A 

ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou seja sem nenhum acréscimo 

adicional, cabendo ao contratado assumir todas as despesas. Diretas e indiretas dos profissionais, diárias, 

refeições e até mesmo as viagens rotineiras à sede da Contratante, para o regular cumprimento do contrato, 

conforme proposta anexa. Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, Inciso 3° da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, a licitação é inexigível. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada 

com a CONTRATADO: CONTRATADO: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ: 

09.511.315/0001-7801 ...................................... Prestação de Serviços Contábeis MENSAL 12.000,00

 ANUAL 144.000,00 

O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondente a prestação de serviço será pago, em doze parcelas 

mensais iguais levando - se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos 

deste processo, a presente Declaração de Dispensa por Inexigibilidade a seguir: Do fundamento Legal: A 

contratação encontra respaldo legal nos termos do art. 25, Inciso II - "...II - para a contratação de serviços 

técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
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especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;" (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 8.6.94)".  

  

São João da Ponta, em 02 de janeiro de 2017.  

  

  

  

  

________________________________________________ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


