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Ofício nº 003/2022/CMCP 

 

Concódia do Pará , 27 de Janeiro de 2022. 
 
Ao Senhor 
LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA  
Presidente da CPL.  
 

 

 
Prezado Senhor, 

 

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste, solicitar abertura de procedimento 

para à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA TÉCNICA, PARA A  CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

COMPREENDENDO NO ACOMPANHAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DESTINADOS AS ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 
Considerando que atuais e inúmeras alterações na legislação e na forma de transferência 

de informações ao órgão de controle interno e externo impõem aos administrados a necessidade 

de atualização permanente. Para fazer frente às transformações por que passa a Administração 

Pública é imprescindível que a área de gestão pública conte com sustentação administrativa e 

operacional, a partir do redesenho de processos, de sistemas informatizados, fluxos de trabalho, 

padronização e adoção de parâmetros e de banco de dados único; 

 
Justifica-se, pois, a contratação de uma equipe técnica para orientar as atividades dos 

servidores da Administração Municipal na realização de atos e procedimentos adequados às 

normas atuais determinadas, para fins de controle das contas públicas, planejamento 

administrativo, organização dos procedimentos internos que resultarão na boa execução da 

gestão pública no controle externo. 

Na busca por uma empresa capaz de realizar tais serviços descritos acima, dotada de 

profissional com competência e habilidades para realizar o objeto desejado, bem como, com 

potencial para trazer a esta Casa de Leis.  

Diante disto, solicitamos a empresa M H Moreira Leite ME inscrita no CNPJ sob o nº. 

22.580.845/0001-36, que nos apresentasse uma proposta comercial almejando a contratação para a 

prestação de serviços em Assessoria e Consultoria a fim de propiciar a utilização da experiência 

profissional e pessoal de seus consultores, nos proporcionando uma maior transparência em suas 

ações, através de uma orientação técnica de qualidade, confiável e sempre presente, conforme 
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proposta anexada. 

 
Assim, autorizo o desencadeamento de Processo de Inexigibilidade de licitação, com fulcro 

no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI da Lei de nº 8666/93, por se tratar de serviço técnico 

profissional especializado, desde que esteja em conformidade com a Lei Federal 8666/93 – 

Licitação e contratos Administrativos e suas demais alterações. Para tanto solicito que a Comissão 

Permanente de Licitação que promova pesquisa de preços para comprovar que o valor proposto 

está de acordo com praticado no mercado. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

 
Bruno Pastana Feio 

Presidente da Câmara Municipal de Concórdia do Pará 
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