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INEXIBIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 016/2013

DECLARA INEXIGÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL QUE MENCIONA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais.

 Considerando a necessidade de contratação de empresa técnica 
em contabilidade pública para prestar serviços técnicos de consultoria 
contábil no: levantamento de dados dos sistemas: orçamentário, 
financeiro, patrimonial e compensação, visando a consolidação de 
informações dos órgãos descentralizados e desconcentrados, para 
encerramento das contas governamentais relativo o período de janeiro a 
dezembro de 2012;  e, levantamento de informações para realização de 
audiências públicas e elaboração do projeto do planejamento tático da 
administração municipal, para o período de janeiro a dezembro de 2014, 
nos moldes da Lei Complementar 101/00 de 04 de maio de 2000.

 Considerando e adotando os fundamentos do parecer jurídico 
em anexo, o qual entende que, no presente caso, é viável e revestida de 
legalidade a declaração de inexigibilidade de licitação para contratação 
de serviços técnicos de consultoria contábil para a Administração Pública 
Municipal;

 Considerando e ratificando as informações prestadas pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, que informa e sugere como sendo 
vantajosa, a este Município, a proposta de preço apresentada pela 
empresa Valdir Lemes da França - ME;

 Considerando que realmente esta empresa, com competência 
e responsabilidade, presta serviços técnicos contábeis especializados a 
outros municípios do Estado de Goiás. 

 Considerando, também, a experiência do profissional 
responsável, e uma alargada folha de serviços prestados em seu ramo de 
atividade e, ainda, que seus preços estão razoáveis e de acordo com os 
praticados por outros profissionais e empresas do ramo e perfil.

 Considerando a impossibilidade fática, lógica e jurídica de 
abrir um processo licitatório para contratação de uma empresa deste 
gabarito, e com a vasta experiência em contabilidade municipal, e que 
esta Administração, discricionariamente, tenha confiança no trabalho 
a ser realizado pela contratada, tendo em vista os trabalhos realizados, 
anteriormente, perante vários municípios e outros entes públicos, pelo 
seu representante legal.
   
 Considerando que os valores apresentados em sua proposta, 
são condizentes com o valor de mercado;
 
 Considerando o que dispõe o Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, 
o qual autoriza contratação direta, com declaração de inexigibilidade de 
licitação, quando for inviável a competição para a contratação de empresa 
para a prestação de serviços técnicos contábeis.
 Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás, via do Julgado 003/06, entendeu ser caso de inexigibilidade de 
licitação os serviços de contabilidade pública municipal.
 Considerando que a jurisprudência e doutrina pátrias já há 
muito vem entendendo a viabilidade da contratação via inexigibilidade 
de licitação, quando os serviços técnicos especializados são de caráter 

singular, e quando, a empresa prestadora detém notória especialização no 
ramo e de corpo técnico especializado.

  R E S O L V E:

I - DECLARAR a inexigibilidade do procedimento licitatório, para contratação 
de serviços técnicos de consultoria contábil para esta Prefeitura Municipal, 
conforme minuta do contrato anexa, sendo: a) levantamento de dados 
dos sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação, 
visando a consolidação de informações dos órgãos descentralizados e 
desconcentrados, para encerramento das contas governamentais relativo 
o período de janeiro a dezembro de 2012; b) levantamento de informações 
para realização de audiências públicas e elaboração do projeto do 
planejamento tático da administração municipal, para o período de 
janeiro a dezembro de 2014, nos moldes da Lei Complementar 101/00 de 
04 de maio de 2000.

II  -  RATIFICAR a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa 
VALDIR LEMES DA FRANÇA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.428.515/0001-90, com sede na Rua 1134, 64 Setor 
Marista – Goiânia – GO, neste ato representada por seu Diretor Executivo, 
Sr. VALDIR LEMES DA FRANÇA, brasileiro, divorciado, contador inscrito 
no CRC-GO sob o nº 10.967, para realização dos serviços especificados 
no artigo anterior, no valor global de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil 
reais), os quais serão pagos da seguinte forma: parcela única na entrega 
dos serviços,  na tesouraria ou mediante autorização para débito em conta.

III - Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Jataí, 08 de abril de 2013.

RENI FRANCO GARCIA 
Prefeito Municipal em Exercício
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