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INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. 
 
PROPOSTO: R J DA S SOUSA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA. 
 

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

                        Pauta-se por cautela, ao utilizar-se dos procedimentos licitatórios da busca 

da melhor contratação, obtendo o melhor parceiro, que lhe empreste a eficiência nas 

atividades a serem desenvolvidas, a continuidade dos serviços, sempre na busca da 

supremacia do interesse público.  

                       A contratação procedida vem sendo executada por pessoa física em nome do 

contador Roosevelt José da Silva Sousa, que passou a partir de 12/03/2019 ser Empresário 

Individual, devidamente constituído através do CNPJ: 32.997.976/0001-77. 

                     Conforme o acima especificado, a Câmara Municipal utiliza-se, para a 

contratação de serviços e para suprir as necessidades da mesma, selecionando o melhor 

contratante ou fornecedor, exigência decorrente da própria vontade do legislador 

constituinte, que, no entanto, fixou determinadas condições e/ou hipóteses, onde não é 

possível deflagrar a disputa, funcionando como exceção à regra geral.  

Assim, é ferramenta indispensável à Câmara Municipal contar com o auxílio 

de um serviço especializado na orientação, análise e controle de execução dos atos 

vinculados à aplicação de recursos públicos, acompanhando e orientando os atos 

administrativos, na área contábil.  

       A proposta de preço ofertada pelo Proposto: R J DA S SOUSA, CNPJ no 

32.997.976/0001-77 é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais pelo período de 20 (vinte 

meses). 

No sentido de manter recursos humanos capaz de suprir as necessidades 

existentes nesta Câmara, optou-se pela contratação de empresa técnica da região, 

entendendo ser mais viável economicamente uma vez que como pessoa jurídica esta Casa 

Legislativa deixará de recolher o INSS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, sem 

contudo, prejudicar a qualidade do trabalho, e que, como citado acima, é quem já vem 

executando os serviços.  
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O valor da proposta se encontra dentro do preço praticado pelo poder Executivo 

deste Município, conforme compatibilidade com os preços praticados no mercado, aferidos 

por contratos firmados com outros Municípios do Oeste do Pará, conforme atestado e 

contrato anexo a proposta de preços apresentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Santarém, 16 de abril de 2019. 

 

 
EMIR MACHADO DE AGUIAR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém 

 
 

Cláudia Regina Queiroz Reis 

Presidente da CPL 

 

 

Bruno Machado de Melo 

Membro da CPL 

 

 

Margarida Andréia Alves de Sousa 

Membro da CPL 
 


