
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de ELDORADO DOS CARAJÁS, através do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS, consoante autorização do(a) Sr(a). IARA 
BRAGA MIRANDA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR (A) DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 
ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, INERENTE Á GESTÃO 
CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE ELDORADO DO CARAJÁS - PA. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III e 
parágrafo único do Art. 25 e 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

“Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
[...]
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;
Art. 13 - Para fins desta Lei, consideram-se serviçostécnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos
a:
[...]
III - assessorias ou consultorias técnicas[...]
Art. 26 - As dispensas previstas nos parágrafos 2° e 4° do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8 desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos.(Redação dada pela Lei n° 11.108, de
2005)Parágrafo único. O processo de dispensa, de
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inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:
[...]
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.”

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ações 
a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS, por não dispormos 
na nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados para o desempenho das funções inerentes.

A execução do serviço atenderá às necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás e 
fundos integrados, no intuito de atender os dispositivos legais que disciplinam a contabilidade  aplicada ao setor 
público, bem como normativos instituídos pelos órgãos fiscalizadores da gestão  pública municipal, TCM/PA, 
TCE/PA, TCU afim de garantir a operacionalização dos atos inerentes a gestão contábil, orçamentária, financeira, e 
patrimonial, uma vez que o município não dispõe em seu quadro efetivo de profissionais contábil devidamente 
habilitados para prestação desses serviços técnicos profissionais.

Justifica-se, portanto, a contratação de um prestador (a) de serviço habilitada para atuar no âmbito 
contábil, para executar e orientar, as atividades dos servidores da Administração Pública Municipal na realização de 
atos e procedimentos de escrituração contábil.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa EXCOM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO 
PÚBLICA, em consequência na notória especialização do seu quadro  profissional, no desempenho de suas atividades 
junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da 
Administração Municipal, estando apto a exercer as atividades de modo especial o objeto, o que é, em síntese, o que 
busca a Administração Pública: a execução do serviço de modo particularizado, de forma a assegurar que
seja alcançado o almejado, atendendo ao interesse público.

Sobre este aspecto, traz-se à colação a doutrina de Celso Antônio 
Bandeira de Mello:
"Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve
ser havido como singular quando nele interferir, como
requisito de satisfatório atendimento da necessidade
administrativa, um componente criativo de seu autor,
envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial
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habilidade, a contribuição intelectual, artística ou a argúcia
de quem o executa, atributos, este, que são precisamente
os que a Administração reputa convenientes e necessita
para a satisfação do interesse público em causa.
Embora outros, talvez até muitos, pudessem
desempenhar a mesma atividade científica, técnica ou
artística, cada qual o faria à sua moda, de acordo com os
próprios critérios, sensibilidades, juízos, interpretações e
conclusões, parciais ou finais, e tais fatores
individualizadores repercutirão necessariamente quanto à
maior ou menor satisfação do interesse público. Bem por
isto não é indiferente que sejam prestados pelo sujeito "A"
ou pelos sujeitos "B" ou "C", ainda que todos estes fossem
pessoas de excelente reputação.
É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição
do eventual contratado - a ser obrigatoriamente escolhido
entre os sujeitos de reconhecida competência na matéria -
recaia em profissional ou empresa cujos desempenhos
despertem no contratante a convicção de que, para o
caso, são presumivelmente mais indicados do que os de
outros, despertando-lhes a confiança de que produzirá a
atividade mais adequada para o caso.

Em síntese, as características especiais e particularizadas do sujeito devem, necessariamente, mostrarem-se 
presentes no processo de execução do serviço contratado, de forma a alcançar o objetivo buscado pela Administração 
Pública.

Desse modo, vislumbra-se que o rigor da lei tem sido abrandado no caso concreto, com vista sempre a 
buscar o pronto atendimento do interesse público, evitando excessos e rigorismos que possam ser mais prejudiciais do 
que produtivos.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei de nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a licitação é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com EXCOM CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), levando-se em 
consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, 27 de Dezembro de 2021.
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 MARIA NILDA PEREIRA NEVES 
Comissão de Licitação

Presidente
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