
 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - CEP: 68.685-000 -  Concórdia do Pará – PA 

E-MAIL : camaraconcordiadopara@hotmail.com 

 

               
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 

 

 

JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993. 

 

Versa a presente justificativa sobre proposta de 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. 

Os preços praticados nos processos de inexigibilidade de licitação nem sempre servirá de 

parâmetro de mercado para justificar o preço da contratação, isso se deve a inviabilidade de 

competição, haja vista que a administração municipal está diante de uma contratação de objeto 

singular, que decorre de um fator muito relevante que é a possibilidade de existir mais de um 

possível prestador, por isso não é possível definir critérios objetivos de comparação e julgamento. Da 

mesma forma, se há a possibilidade de existir mais de um técnico profissional-especializado, não é 

possível definir critérios objetivos de comparação e julgamento entre propostas. 

 
De acordo com o Informativo de Licitações e Contratos n. 361, o TCU fez uma análise de caso 

concreto: 

 
“2. A justificativa de preço em contratação decorrente de 
inexigibilidade de licitação (art. 26, parágrafo único, inciso 
III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação 
do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado 
junto a outros entes públicos ou privados, em avenças 
envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. 
Denúncias oferecidas ao TCU apontaram possíveis irregularidades 
em contratações diretas de consultorias técnicas especializadas, sob o 
fundamento da inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II, da Lei 
8.666/1993), firmadas pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT). Entre os pontos discutidos nos autos, mereceram 
destaques a avaliação quanto à presença simultânea dos requisitos de 
natureza singular do objeto e notória especialização do contratado, 
que levaram à inviabilidade de competição, e a justificativa dos preços 
praticados. No que diz respeito aos preços contratados, o 
relator assinalou em seu voto, preliminarmente, a 
“dificuldade de justificar o preço nos casos de inexigibilidade 
à luz de propostas de outros fornecedores ou prestadores, 
razão pela qual foi nascendo o entendimento de que a 
razoabilidade do preço poderia ser verificada em função da 
atividade anterior do próprio particular contratado (nessa 
linha, item 9.1.3 do Acórdão 819/2005-TCU-Plenário)”. 
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Segundo ele, essa linha de raciocínio “vem evoluindo no seio 
da Administração Pública (vide Portaria-AGU 572/2011) e 
sendo convalidada pelo Tribunal, como nos Acórdãos 
1.565/2015, 2.616/2015 e 2.931/2016, todos do Plenário”. Acerca 
do caso concreto, o relator assinalou que a ECT conseguiu 
demonstrar a adequação dos preços pactuados levando em conta 
os valores praticados, pelas empresas contratadas, em outras 
avenças por elas mantidas, restando, pois, “demonstrada a 
equivalência dos valores cobrados da Administração com os 
valores praticados pelas contratadas em outros ajustes 
contemplando o mesmo objeto ou objeto similar”. E 
concluiu: “Com isso em mente, enfatizo que a justificativa 
dos preços contratados observou o art. 26, parágrafo único, 
inciso III, da Lei 8.666/1993 e seguiu a jurisprudência desta 
Corte de Contas sobre o tema”, no que foi acompanhado pelos 
demais ministros. Acórdão 2993/2018 Plenário, Denúncia, Relator 
Ministro Bruno Dantas. 

 

Nessas situações, a justificativa do preço requer a demonstração de sua adequação levando  em 

conta os valores praticados pelo contratado em outros contratos por ele mantidos. Desse modo, 

permite-se demonstrar que a condição de objeto de natureza singular não servirá para distorcer o 

preço praticado. Significa dizer: o valor cobrado da Administração contratante é equivalente ao 

praticado pelo contratado em ajustes firmados com outros contratantes. 

 
Exatamente nesse sentido se forma a Orientação Normativa nº 17 da AGU: 

 
“a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de 
inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da 
comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela 
futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou 
outros meios igualmente idôneos.” (Alterada pela Portaria AGU nº 
572/2011, publicada no DOU I 14.12.2011.) 

 

Sendo assim, levando em consideração a análise realizada nos documentos de regularidade da 

empresa executante, podemos observar que trata-se de empresa com algum tempo de mercado, 

portanto detentora de atestados de capacidade técnica, contratos anteriores firmados a administração 

pública, e que apresentou profissional extremamente qualificado, devidamente comprovados através 

de seus atestados de capacidade técnica e currículo juntados aos autos, inferindo assim uma 

comprovada e vasta qualificação técnica profissional do executor do objeto da contratação. 

 
Com base no Princípio da Razoabilidade, verificamos junto ao Mural dos Jurisdicionados, outros 

contratos com objetos similares para justificar tais preços ofertados, conforme consta nos autos. 
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Remete-se os autos do presente processo a Comissão Permanente de Licitação da Câmara 

Municipal de Concórdia do Pará, para os trâmites cabíveis. 

 
Concórdia do Pará, 18 de fevereiro de 2022. 

 
 

 
 

BRUNO PASTANA FEIO 

Presidente da Câmara Municipal 
Concórdia do Pará 

 

BRUNO PASTANA 
FEIO:7448397826
8

Assinado de forma digital 
por BRUNO PASTANA 
FEIO:74483978268 
Dados: 2022.02.18 
18:03:42 -03'00'
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Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

 Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados

por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir.

Ajude-nos a �scalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua

manifestação por meio da  Ouvidoria do TCM-PA (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-

jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Cadastre sua Manifestação (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Sigini�ca dizer que, por exempo, licitações publicadas

hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

 Dados da Licitação  Documentos 8  Publicidades 3  Participantes 1

 Lotes & Itens 1  Contratos 1  Aditivos 0

LICITAÇÃO
#Nº 004/2022 - CMSCO

 000074 - SAO CAETANO DE ODIVELAS
 074002 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

 Nº do Processo Administrativo: Nº 2022/001 - CMSCO

 Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

(/mural-de-licitacoes/)

l d li i



https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/


 Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II

 Tipo: NÃO SE APLICA

 Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

 Critério de Avaliação: POR ITEM

 Elemento de Despesa: CONSULTORIA

 Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE
ODIVELAS

 Observação: NÃO INFORMADA

 Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO

 Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO

 Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA

 Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO

 Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO

 Exercício: 2022

 Situação: REALIZADA

 Abertura: 23/12/2021 10:00

 Publicação: 27/01/2022 20:46

 Homologação: 06/01/2022 00:00

 Caráter Sigiloso: NÃO

 Será Firmado Contrato: SIM

 Contratos: 1

 Aditivos: 0

 OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

REFERÊNCIA: R$54.000,00  / ADJUDICADO: R$54.000,00

(/mural-de-licitacoes/)
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Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

 Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados

por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir.

Ajude-nos a �scalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua

manifestação por meio da  Ouvidoria do TCM-PA (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-

jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Cadastre sua Manifestação (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Sigini�ca dizer que, por exempo, licitações publicadas

hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

 Dados da Licitação  Documentos 8  Publicidades 5  Participantes 1

 Lotes & Itens 1  Contratos 1  Aditivos 0

LICITAÇÃO
#INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022-CMM-INEX

 000047 - MOJU
 047002 - CAMARA MUNICIPAL DE MOJU

 Nº do Processo Administrativo: 004/2022/CMM/GAB

 Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

(/mural-de-licitacoes/)

l d li i



https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/


 Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II

 Tipo: MELHOR TÉCNICA

 Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

 Critério de Avaliação: POR ITEM

 Elemento de Despesa: SERVIÇO

 Local de Abertura: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 Observação: NÃO INFORMADA

 Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO

 Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO

 Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA

 Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO

 Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO

 Exercício: 2022

 Situação: REALIZADA

 Abertura: 05/01/2022 10:00

 Publicação: 25/01/2022 22:31

 Homologação: 10/01/2022 00:00

 Caráter Sigiloso: NÃO

 Será Firmado Contrato: SIM

 Contratos: 1

 Aditivos: 0

 OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO COM ANÁLISE E
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA SEREM
REALIZADOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO.

REFERÊNCIA: R$120.000,00  / ADJUDICADO: R$120.000,00

(/mural-de-licitacoes/)
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Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

 Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados

por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir.

Ajude-nos a �scalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua

manifestação por meio da  Ouvidoria do TCM-PA (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-

jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Cadastre sua Manifestação (https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria)

 Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Sigini�ca dizer que, por exempo, licitações publicadas

hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

 Dados da Licitação  Documentos 8  Publicidades 3  Participantes 1

 Lotes & Itens 1  Contratos 1  Aditivos 0

LICITAÇÃO
#6/2022-001-CMJ

 000038 - JACUNDA
 038002 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA

 Nº do Processo Administrativo: 6/2022-001-CMJ

 Legislação Aplicável: Lei n° 8.666/1993

(/mural-de-licitacoes/)
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https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria
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https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/


 Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II

 Tipo: NÃO SE APLICA

 Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

 Critério de Avaliação: POR ITEM

 Elemento de Despesa: SERVIÇO

 Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

 Observação: NÃO INFORMADA

 Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO

 Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO

 Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA

 Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO

 Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO

 Exercício: 2022

 Situação: REALIZADA

 Abertura: 10/01/2022 10:00

 Publicação: 24/01/2022 23:59

 Homologação: 13/01/2022 00:00

 Caráter Sigiloso: NÃO

 Será Firmado Contrato: SIM

 Contratos: 1

 Aditivos: 0

 OBJETO:

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO,
INTEGRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS NO
SISTEMA ASPEC, BEM COMO, NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM

REFERÊNCIA: R$60.000,00  / ADJUDICADO: R$60.000,00

(/mural-de-licitacoes/)
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PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Belém (Pa), 26 de janeiro de 2022. 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

 

REF.: Prestação de Serviços em Consultoria e Assessoria na área de Licitações e 

Contratos. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A Empresa Licit Assessoria e Consultoria Pública oferece seus serviços de 

Consultoria e Assessoria na área de Licitações e Contratos, nos termos dos 

parâmetros descritos nesta proposta de preços. 

 

Na hipótese das negociações serem realizadas comprometemo-nos a negociar com 

base nas discriminações da presente proposta, sendo que após este prazo estará 

sujeita às modificações que porventura se fizerem necessárias, podendo resultar em 

novas negociações para o fechamento do respectivo Contrato de Prestação de 

Serviços.  

 

Cientes de que V.Sas. não se obrigam a aceitar qualquer proposta recebida, 

aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

Marcia Helena Moreira Leite 

Proprietária 

 

 

 

 

 

 

 

MARCIA HELENA MOREIRA 
LEITE:29208618838

Assinado de forma digital por 
MARCIA HELENA MOREIRA 
LEITE:29208618838



 
 

 

 

 

 

 

I – Nosso objetivo: 

 

Nossa missão é ajudar seus profissionais e clientes a alcançarem a excelência. Os 

valores compartilhados envolvem o compromisso mútuo pelo reconhecimento e 

compartilhamento de conhecimento, a integridade na conduta profissional, a força de 

sua diversidade cultural e a geração de valor aos clientes. 

 

Entendemos que outras empresas de consultoria poderiam prestar serviços similares 

aos oferecidos nesta proposta. Todavia, acreditamos que nossa equipe se diferencia 

pela utilização de análises avançadas combinadas com profundo conhecimento na 

área pública no que tange aos procedimentos licitatórios em todas as suas 

modalidades, representando ou orientando seus prepostos em todas as fases do 

processo licitatório. Portanto, estamos aptos para fornecer aos nossos clientes análises 

e informações para ajudá-los na avaliação de alternativas estratégicas e na tomada de 

decisões sobre negócios e investimentos.  

 

Fazemos uma abordagem multidisciplinar, com serviços customizados para a 

realidade e as necessidades do cliente, a partir de um conjunto de soluções 

integradas e adequadas a cada tipo de desafio. 

 

Ressaltamos que não está contemplado em nosso escopo de trabalho qualquer 

procedimento de auditoria dos dados contábeis/financeiros utilizados em nossas 

análises, conforme os padrões de auditoria geralmente aceitos e, portanto, não 

emitiremos opinião sobre tais dados nem sobre as demonstrações financeiras. 

 

Como já indicamos, nosso trabalho será baseado nas informações que V.Sa. nos 

fornecerem, as quais não serão objeto de revisão de nossa parte com o fim de 

expressar opinião sobre estas. Não obstante, observaremos de maneira global a 

coerência de tais informações. 

 

II – REGIME DE EXECUÇÃO 

 



 
 

a. As intervenções previstas poderão ser de forma presencial ou a distância, 

utilizando ferramentas digitais (e-mail, whatsapp etc...)  

b. Detalhamento das fases ou etapas do processo licitatório até a sua realização. 

c. Descrever recursos necessários da empresa para poder executar o projeto ou até 

mesmo impugná-lo de acordo com o caso. 

 

As despesas de deslocamento e alimentação quando a área de atuação for fora 

da zona metropolitana de Belém, serão por conta da CONTRATANTE. 

 

 

Nº DESCRIÇÃO UND QTDE 
R$ 

UNIT 

R$ 

TOTAL 

01 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. 

SERVIÇO 12 
R$ 

5.600,00 

R$ 

67.200,00 

 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Marcia Helena Moreira Leite 

Proprietária 
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