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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

  A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO 

XINGU, consoante autorização do Sr. CLEONILSON DA SILVA BEZERRA, na 

qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o presente processo administrativo de 

INEXIGIBILADE de Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA TÉCNICA PARA AS 

COMISSÕES DA CÂMARA E DO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES, CONFORME O MOMENTO ESTRUTURAL E O 

CONJUNTURAL EXIGEM. 

 

 

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. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

  Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

atender despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada 

na área de Contabilidade Geral, compreendendo a elaboração computadorizada dos balancetes 

mensais, elaboração da prestação de Contas anual, bem como atendimento das mensais do 

TCM/PA, durante o exercício deste ano. Reiteramos ainda, que estas ações necessitam ser 

desenvolvidas junto a Câmara Municipal de Vitória do Xingu, por não dispormos na nossa 

estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado. Sendo que 

tais ações envolvem casos que demandam mais do que a simples especialização, por 

apresentarem complexidades que impedem obtenção de solução satisfatória a partir das 

práticas rotineiras da área contábil. Exigindo assim especial habilidade, contribuição 

intelectual e confiança por parte do(s) profissional(is) para que não prejudique a atividade 

desenvolvida pelo administrador público. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E DO PREÇO 
 

  A escolha recaiu sobre FIGUEIREDO & FAVACHO LTDA-ME, à prestar 

os serviços acima elencados em consequência na notória especialização no desempenho de 
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suas atividades, sendo reconhecida sua capacidade, porquanto prestou e por estar a prestar 

relevantes serviços a outras pessoas jurídicas de direito público, junto a outros Municípios, 

consoante provam os documentos que instruem o Processo Administrativo n.º 

6/2017-005CMVX. Ademais, restou demonstrado através dos documentos acostados ao 

Processo Administrativo em questão, que já se encontra consolidado um reconhecimento 

público da qualidade e eficiência no desempenho de atividades contábeis por parte deste 

profissional, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito 

da Administração Municipal. De forma a garantir-lhe prestigio e reconhecimento no campo 

das atividades por ele desenvolvidas. 

 

  Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, III da Lei de nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

 

  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com 

FIGUEIREDO & FAVACHO LTDA-ME, no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e 

oito mil reais) a ser pago em 11(onze) prestações, levando-se em consideração sua ampla 

qualificação, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

 

 

 VITÓRIA DO XINGU - PA, 16 de Fevereiro de 2018 
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 ELISDINA LEMOS DE LIMA  
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Presidente 
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FRANCINILZA DE LIMA DA SILVA 

1° Membro Comum 

Secretário 
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CÍNARA MENDONÇA PIMENTEL 
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