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Concórdia do Pará, 04 de janeiro de 2021. 
  
 
Ao Senhor. 
LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Concórdia do Pará. 
 
 

Autorizo a contratação de Pessoa Jurídica para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 
CONTÁBIL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, nos termos e condições a seguir 
explicitadas. 
 

BASE LEGAL: Artigos 25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93. 
 

A contratação de uma assessoria contábil/ orçamentária/ financeira/ gerencial tem 
como intuito primordial atender as recomendações da legislação, dos órgãos de controle e 
princípios da administração pública que tenha capacidade técnica e intelectual à altura das 
necessidades desta Câmara Municipal que assume diante das exigências legais a que estão 
sujeitos esses entes federativos.  

A Administração Pública, portanto, requer alta especialização, exige conhecimentos 
específicos, além de ferramentas capazes de dotar a organização de mecanismos eficientes 
para a boa Gestão. Neste sentido, é necessário atender os serviços especializados em 
contabilidade aplicada ao setor público, com planejamento, elaboração de relatórios técnicos 
e de gestão, controle e avaliação dos resultados, capacitação, assessoria e monitoramento da 
equipe encarregada pelos serviços contábeis, evitando que as prestações de contas venham a 
ser rejeitadas e/ou não aprovadas pelos órgãos fiscalizadores e repassadores de recursos, 
com enormes prejuízos para a carreira política do Gestor.  

Por entender que os serviços a serem contratados são de necessidade primária, 
natureza singular e de fundamental importância, pois sem realização desses serviços os atos 
da administração ficarão à mercê de futuras diligências dos Tribunais, do Ministério Públicos 
e de qualquer órgão executor e fiscalizador dos governos Estadual e Federal, E com bases 
legais solicito a realização da contratação do objeto. 

Diante do exposto, solicito a Comissão Permanente de Licitação a abertura de 
procedimento administrativo de acordos com os quesitos de praxe. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

BRUNO PASTANA FEIO 
Presidente da Câmara Municipal 

Concórdia do Pará 
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