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Considerando que o gestor público deve atender ao princípio da legalidade, sendo 
indispensável a contração de serviços jurídicos à eficiente e adequada observância das leis;  

Considerando a previsão orçamentária e a existência de saldo orçamentário conforme 
atestado pelo setor competente; 

Justificamos que: 

A inexigibilidade de licitação para a produção prestação de serviços especializados de 
Assessoria Contábil, Escrituração Fiscal, Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de 
Breu Branco/PA, se baseia no inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93 se justifica, pela 
confiabilidade dos serviços prestados e diante da urgência em manter o sistema em 
andamento para não haver nesse momento interrupção nos serviços de contabilidade, pois é 
fundamental e imprescindível aos órgãos fiscalizadores  a manutenção dos serviços de 
prestação de contas com transparecia de acordo com as normas vigentes e estes são 
inerentes aos serviços de contabilidade. 

 É sabido, também, que o nosso Município possui limitações financeiras que não 
permitem a instalação de uma estrutura tecnológica própria para gerir todos os sistemas 
eletrônicos de processamento de dados necessários para tocar a administração municipal, 
devido ao alto custo de profissionais especializados e de equipamentos próprios, além da 
elevada despesa com insumos de informática.  

A empresa em análise possui notoriedade, com uma Equipe Técnica, privilegiando a 
experiência em Contabilidade Pública e privada, com ênfase nas áreas Financeira, 
Planejamento, Orçamentária e Patrimonial conforme atestados de capacidades apresentados 
nos autos e demais documentos comprobatórios, podendo executar os serviços na área de 

contabilidade pública. 

A empresa RODRIGO RAMOS LOBO – ME, possui atestados de capacidade técnica, 
oferecendo confiabilidade por parte da Adminstração Pública, apresenta uma singularidade 
do objeto para os serviços de contabilidade com condições satisfatórias de desempenho na 

execução dos serviços que ora pretendemos contratar. 

Diante disso, justifica-se a futura contratação, mediante documentos comprobatórios, 
que viabilizam a Inexigibilidade de licitação, no qual será autorizada após parecer jurídico 
favorável. 

Breu Branco- PA, 14 de abril de 2022. 

 

 

 

José Matos de Oliveira 
Presidente da Câmara 

Ordenador 

JUSTIFICATIVA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 
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