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    A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Concórdia Do Pará, consoante 

autorização do Exmo. Sr. BRUNO PASTANA FEIO, Presidente desta Casa de Leis, vem abrir 

o presente processo de INEXIGIBILIDADE para a 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, DE ACORDO 

COM O ARTIGO 25, INCISO II DA LEI 8.666/93 e em conformidade com o estabelecido no 

Termo de Referência acostado aos autos que passa a fazer parte integrante deste processo, 

independente de transcrição. 

 

DA RAZÃO DA ESCOLHA E DO VALOR 

A escolha recaiu na empresa W.F MOTA CONTABILIDADE inscrita sob o CNPJ 

27.480.932/0001-35, em consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no 

desempenho de suas atividades junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento 

dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal. 

Justifica-se a contratação da empresa acima citada para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Concórdia do Pará, visando o atendimento à altura das exigências legais a que está 

sujeito. As justificativas baseiam - se na jurisprudência, sobretudo dos Tribunais Superiores, na lei 

8.666/93 e no Decreto - lei nº 9295/46, art. 25, § 1° e 2°, de 27 de maio de 1946. Com base nas 

necessidades de a Administração possuir assessoramento de profissionais especializados que possam 

executar os serviços propostos, é que se fez necessário a busca por profissionais experientes, com 

conhecimentos mais aprimorados, de maior qualificação profissional e estrita confiança, pois está 

ligada a aspectos discricionários de alto grau de confiabilidade para o desenvolvimento dos serviços 

propostos. 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A responsabilidade é o eficiente emprego dos recursos do Erário Municipal e deve ser meta 

permanente de qualquer administração, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios 

é selecionar propostas mais vantajosas à administração, e a considerar o caráter excepcional das 

ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a 

justificativa do preço. 
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A contratação pretendida será realizada com a Empresa W.F MOTA 

CONTABILIDADE inscrita sob o CNPJ 27.480.932/0001-35, pessoa jurídica do direito 

privado, tal empresa foi escolhida porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou 

toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e sua 

contratação importará no Valor Global de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) a 

serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

 

No que concerne a justificativa do preço definido para sua contratação, temos que na 

dificuldade de se estabelecer preços de mercado para serviços da mesma natureza e para esse 

profissional em especial, observou-se a média de serviços assemelhados a estes e que envolvem 

a mesma área de atuação nos municípios circunvizinhos, onde mostram-se compatíveis com o 

mercado, sem muito aprofundamento. 

 

Encaminhe-se o presente, para ser submetida à análise e manifestação jurídica, visando a 

posterior Ratificação para a contratação da empresa indicada. 

 

Concórdia do Pará, 12 de janeiro de 2021. 

 

 

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria 02/2021 de 04/01/2021. 
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