
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

CNPJ 04.317.145/0001-71 - Rua Duque de Caxias 1910-Centro 

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 001/2018-IN/CPL/CMB. 

Dispõe sobre inexigibilidade de licitação para 
contratação de serviços contábeis 
especializados. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES/PA, no 
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade da 
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
Consultoria e Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal, e 
 

CONSIDERANDO, que a empresa E DOS S SOUZA CONTABILIDADE EIRELE - ME, 
inscrita no CNPJ/MF nº 29.252.549/0001-55, com sede à Tv. Mariz e Barros nº 2321 
– EDIFÍCIO JOSÉ VIANNA SALA 08, bairro Marco, na cidade de Belém, Estado do 
Pará, é uma empresa que tem como sócios profissionais de notória 
especialização no patrocínio de assessoria e consultoria contábil 
especializada; 

CONSIDERANDO, que seus sócios representantes possuem competência, 
experiência e especialização na área de contabilidade pública; 

CONSIDERANDO, que depreende-se da documentação apresentada que, há 
vários anos, tais profissionais vêm prestando seus serviços para outros 
Municípios no Estado do Pará, sempre demonstrando ótimo desempenho, 
idoneidade e grande presteza no trato das questões públicas; 

CONSIDERANDO, que devido à natureza dos serviços os mesmos só podem 
ser executados por profissionais habilitados, de notória especialização e 
de plena confiança do administrador público; 

CONSIDERANDO, que os serviços técnicos profissionais especializados, no 
consenso doutrinário, são os prestados por quem, além da habilitação 
técnica e profissional aprofundou-se nos estudos, no exercício da 
profissão, na pesquisa científica ou através de cursos; 

CONSIDERANDO, que nas jurisprudências do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará tem entendimento consolidado no sentido de 
aprovar a contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, para 
serviços de assessoria contábil; 
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CONSIDERANDO, que o princípio da economicidade, a inviabilidade de 
competição em virtude da experiência e qualidade do serviço e a 
necessidade legislativa; 

CONSIDERANDO, que a proposta apresentada pela empresa E DOS S SOUZA 
CONTABILIDADE EIRELE - ME, corresponde ao preço médio de mercado e 
encontra-se abaixo do valor cobrado por outros profissionais da área que 
possuem a sua experiência e sua especialização na área pública, o que 
torna inviável a competição. 

RESOLVE: 

Art. 1° - É inexigível o processo licitatório para a contratação dos referidos 
serviços especializados, nos termos do caput do art. 25, combinado com o Art. 13, 
inciso III, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com o 
Parecer Técnico acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do 
mesmo diploma legal. 

Art. 2° - Este Termo de Inexigibilidade entra em vigor a partir da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES/PA, em 
10 de janeiro de 2018. 

 

 

WALTER GOMES CARNEIRO 
Presidente da Câmara Municipal de Breves 
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