
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TRAIRÃO

 CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO 

AUTORIZAÇÃO

Fica, a Comissão de Licitação, autorizada a proceder a abertura de procedimento administrativo de 
inexigibilidade de licitação, para CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA 
(SOFWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
(GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA 
FORMA DA LC 131/2009, EI 12.521/2011 E DECRETO 7.185/2010, E SIC E OUVIDORIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNIICIPAL DO TRAIRÃO., dotação orçamentária n° Exercício 2018 
Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, de acordo com o parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº  
8.666/93.

 TRAIRÃO - PA, 06 de Fevereiro de 2018.

 CLEITON GUIMARAES MELO 
 PRESIDENTE DA CÂMARA
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CONTRATO Nº 2018001        

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de TRAIRÃO, através do(a) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, CNPJ-MF, Nº 10.221.828/0001-23, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CLEITON GUIMARAES MELO,  PRESIDENTE DA 
CÂMARA, portador do CPF nº 878.412.312-53, residente na AVENIDA TRANCREDO NEVES,  e do outro lado O. 
AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME,    CNPJ 22.450.500/0001-68, com sede na TRAVESSA VITOR 
CAMPOS, Nº 67., COMERCIO, Itaituba-PA, CEP 68180-070, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), 
neste ato representado pelo(a) Sr(a).    ORDEVALDA AGUIAR WALFREDO, residente na 1ª rua, nº 150, 
Liberdade, Itaituba-PA, CEP 68181-050, portador do(a) CPF 457.965.992-91, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO as notas de empenhos e 
respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 15 de Fevereiro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

-    Advertência;
-    Multa;
-    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
-    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

-    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais;
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7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), a ser pago no prazo de até trinta 
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente 
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO 
e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas 
a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo, 
Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.01, no valor de R$ 96.000,00, 
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
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11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de TRAIRÃO, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    TRAIRÃO-PA, 15 de Fevereiro de 2018

    CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO
   CNPJ(MF)  10.221.828/0001-23

    CONTRATANTE

    O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME
    CNPJ 22.450.500/0001-68

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________                     2.________________________________
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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo 
administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, 
inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente 
TERMO da empresa O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor
(a) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO da presente declaração, para que seja processada a devida 
ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

TRAIRÃO - PA, 14 de Fevereiro de 2018

 RILSON ORLE NAZARE DA SILVA 
Comissão de Licitação

Presidente
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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo 
administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 25, 
inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente 
TERMO da empresa O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor
(a) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO da presente declaração, para que seja processada a devida 
ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

 ANTONIO CAETANO DA PAZ 
Comissão de Licitação

Presidente
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de TRAIRÃO, através da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO......,.................: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

FAVORECIDO..............: O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME

VALOR...........................: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e 
ratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

 TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

 RILSON ORLE NAZARE DA SILVA 
Comissão de Licitação

Presidente
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de TRAIRÃO, através da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CAMARA 
MUNICIPAL DE TRAIRAO, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO......,.................: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

FAVORECIDO..............: O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME

VALOR...........................: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e 
ratificada pelo(a) Sr.(a) , na qualidade de ordenador(a) de despesas.

 TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

 ANTONIO CAETANO DA PAZ 
Comissão de Licitação

Presidente
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Portaria nº 020-C/2018.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e 

fiscalizar a execução deste 

contrato. 

Contrato nº. 2018001        

Ref. Processo nº. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018-CMT/IN

Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, 

CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

O(a) Sr(a)CLEITON GUIMARAES MELO, PRESIDENTE DA CÂMARA, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei

8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)

CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, como CONTRATANTE e O. AGUIAR WALFREDO E 

CIA LTDA ME - ME como CONTRATADA. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO CAETANO DA PAZ , CPF 

nº 203.289.741-53, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 

contratado. 

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá: 

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados 

e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 

ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 

eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das 

________________________________________________________________________________________________
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penalidades legalmente estabelecidas; 

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas 

fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais 

fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, 

Publique-se, 

Cumpra-se. 

   TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

CLEITON GUIMARAES MELO

CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO

GESTOR(A) DO CONTRATO

________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO 

 

 

 

  SERVIÇO 

 

JUSTIFICATIVA: 001/2018   EXECUÇÃO DE OBRA 

 

  AQUISIÇÃO 

 

 

Ao Exemo. Sr. 

CLEITON GUIMARÃES MELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E 

ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO TRAIRÃO. 

 

 

JUSTIFICATIVA: A solicitação estimada para o serviço de contratação de serviços de Assessoria 

Contábil, Consultoria e Assessoria Parlamentar para atender as necessidades da Câmara Municipal 

Do Trairão, sabendo da importância do serviço para o desenvolvimento dos trabalhos legislativo. 

 

Sr. Presidente da Câmara, à vista das informações supra, justifico a necessidade da contratação do 

serviço do objeto acima citado e solicito que seja tomado as providências cabíveis para o atendimento 

do presente documento.  

 

 

 

 

 

Itaituba-PA, 06 de Fevereiro de 2018. 

 

________________________________ 
RILSON ORLE NAZARE DA SILVA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 

ORD 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01  

 

 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, 

CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.. 

UND  01 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE 
TRAIRAO, consoante autorização do(a) Sr(a). CLEITON GUIMARAES MELO, na qualidade de ordenador(a) de 
despesas, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
CONTÁBIL, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

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 implantarmos tais ações 
a serem desenvolvidas junto a CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, por não dispormos na nossa estrutura 
organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME, 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.

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

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com O. AGUIAR WALFREDO E CIA 
LTDA ME - ME, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), levando-se em consideração a melhor proposta 
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 TRAIRÃO - PA, 14 de Fevereiro de 2018

 RILSON ORLE NAZARE DA SILVA 
Comissão de Licitação

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE 
TRAIRAO, consoante autorização do(a) Sr(a). CLEITON GUIMARAES MELO, na qualidade de ordenador(a) de 
despesas, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
CONTÁBIL, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

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 implantarmos tais ações 
a serem desenvolvidas junto a CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, por não dispormos na nossa estrutura 
organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa O. AGUIAR WALFREDO E CIA LTDA ME - ME, 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.

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

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com O. AGUIAR WALFREDO E CIA 
LTDA ME - ME, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), levando-se em consideração a melhor proposta 
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 TRAIRÃO - PA, 14 de Fevereiro de 2018

 ANTONIO CAETANO DA PAZ 
Comissão de Licitação

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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PARECER  JURÍDICO

1) RELATÓRIO:

A Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através  da(o) CAMARA MUNICIPAL DE 
TRAIRAO, deliberou, nos autos concernente a contratação objeto do presente TERMO, sugerindo que a mesma se 
realizasse através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por constar no seu cadastro, de empresa com excelente 
ficha técnica e especialização no ramo, bastando para tanto, a sua contratação imediata, após a publicação de tal 
procedimento, observados preços e condições compatíveis com as práticas no ramo de atividade.

2) PARECER:

É contraditória a questão "fazer ou não fazer"  processo licitatório, quando ocorre tal situação, ou seja, 
de existir empresa já cadastrada, apresentando excelentes condições técnicas. À luz da Lei nº 8.666/93, modificada 
pela Lei nº 8.883/94, a licitação é indispensável, em regra, devendo somente as raríssimas exceções haver dispensa ou 
inexigibilidade, caso em que deverá ser justificada, sendo o processo cabível instruído das razões que levaram a tal 
procedimento, bem como, a cautela na escolha do fornecedor ou prestador de serviços e compatibilidade do preço em 
relação ao objeto da licitação.

Verificando-se a documentação acostada aos autos do processo administrativo de inexigibilidade de licitação, destinado 
a contratação conforme objeto do presente TERMO da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, e estando este 
de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93, e em especial ao art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III, e cumprindo o 
rito estabelecido no art. 26, somos da opinião pela INEXIGIBILIDADE da contratação da mencionada empresa, e que 
se proceda a publicação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 TRAIRÃO - PA, 06 de Fevereiro de 2018

_______________________________
Assessoria Jurídica
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PARECER  JURÍDICO

1) RELATÓRIO:

A Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através  da(o) CAMARA MUNICIPAL DE 
TRAIRAO, deliberou, nos autos concernente a contratação objeto do presente TERMO, sugerindo que a mesma se 
realizasse através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por constar no seu cadastro, de empresa com excelente 
ficha técnica e especialização no ramo, bastando para tanto, a sua contratação imediata, após a publicação de tal 
procedimento, observados preços e condições compatíveis com as práticas no ramo de atividade.

2) PARECER:

É contraditória a questão "fazer ou não fazer"  processo licitatório, quando ocorre tal situação, ou seja, 
de existir empresa já cadastrada, apresentando excelentes condições técnicas. À luz da Lei nº 8.666/93, modificada 
pela Lei nº 8.883/94, a licitação é indispensável, em regra, devendo somente as raríssimas exceções haver dispensa ou 
inexigibilidade, caso em que deverá ser justificada, sendo o processo cabível instruído das razões que levaram a tal 
procedimento, bem como, a cautela na escolha do fornecedor ou prestador de serviços e compatibilidade do preço em 
relação ao objeto da licitação.

Verificando-se a documentação acostada aos autos do processo administrativo de inexigibilidade de licitação, destinado 
a contratação conforme objeto do presente TERMO da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, e estando este 
de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93, e em especial ao art. 25, caput, e cumprindo o rito estabelecido no art. 
26, somos da opinião pela INEXIGIBILIDADE da contratação da mencionada empresa, e que se proceda a 
publicação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 TRAIRÃO - PA, 06 de Fevereiro de 2018

_______________________________
Assessoria Jurídica

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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Parecer Final de Regularidade do Controle Interno Nº 001/2018 
 
 
 

O Sr. Rilson Orle Nazaré da Silva, responsável pelo Controle Interno da Câmara 

Municipal do Município de Itaituba - PA, nomeado nos termos da Portaria 003/2018, 

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro 

de 2014, que analisou integralmente o Processo nº 001/2018, referente à Contratação 

Direta de Inexigibilidade nº 001/2018-INEX, para Contratação de Serviços de Assessoria 

Contábil, Consultoria e Assessoria Parlamentar para atender as necessidades da Câmara 

Municipal do Trairão-PA, com o Contrato nº 20180001, com a empresa AGUIAR 

WALFREDO E CIA LTDA ME – ME, no valor de R$ 96.000,00, (Nova e seis mil reais) com 

vigencia 15/02/2018-31/12/2018, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e 

demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se 

encontra:  

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.  

Seguiu todas as fases legais da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, dessa forma 

declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 

comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade 

e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.  

 

 

Trairão – PA, 15 de Fevereiro de 2018.  

 

 

 

Rilson Orle Nazaré da Silva 

Controlador Interno 

Portaria Nº 003/2018. 
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Portaria nº .........../.......

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e 

fiscalizar a execução deste 

contrato. 

Contrato nº. 2018001        

Ref. Processo nº. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018-CMT/IN

Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, 

CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO.

O(a) Sr(a)CLEITON GUIMARAES MELO, PRESIDENTE DA CÂMARA, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei

8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)

CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, como CONTRATANTE e O. AGUIAR WALFREDO E 

CIA LTDA ME - ME como CONTRATADA. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO CAETANO DA PAZ , CPF 

nº 203.289.741-53, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 

contratado. 

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá: 

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro 

próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados 

e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 

ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 

eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das 

________________________________________________________________________________________________

AV TANCREDO NEVES
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penalidades legalmente estabelecidas; 

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas 

fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais 

fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, 

Publique-se, 

Cumpra-se. 

   TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

CLEITON GUIMARAES MELO

CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO

GESTOR(A) DO CONTRATO

________________________________________________________________________________________________

AV TANCREDO NEVES
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesas  da(o) CAMARA MUNICIPAL DE TRAIRAO, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 
8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa O. AGUIAR 
WALFREDO E CIA LTDA ME - ME, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a 
contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

 TRAIRÃO - PA, 15 de Fevereiro de 2018

 CLEITON GUIMARAES MELO 
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DO TRAIRÃO
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