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 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

 

 

PROPOSTO: R. J. DA S. SOUSA 

 

Assunto: Contratação de serviços técnicos como contador – pessoa jurídica. 

 

 

1. Considerações Gerais 

 

  

 

 Esta Administração, já vem tendo assessoria contábil visando garantir 

os princípios que regem a Administração Pública emanados da nossa Carta 

Magna. Ocorre que o citado serviço era executado 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. 

 

                No sentido de manter recursos humanos capaz de suprir as 

necessidades existentes nesta Câmara, optou 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.  

 

 Pelos motivos expostos e para referendar as razões da contratação 

direta, vale ressaltar os ensinamentos doutrinários sobre a contratação de 

serviços técnicos profissionais com notória especialização, onde o eminente 

mestre Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo - 15ª 

edição - Ed. Revistas dos Tribunais, quando diz: 

 

 “Serviços técnicos profissionais especializados, no 

consenso doutrinário, são os prestados por quem, além da 

habilitação técnica e profissional - exigida para os serviços 

profissionais em geral - aprofundou-se nos estudos, no 
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exercício da profissão na pesquisa científica, ou através de 

cursos de pós-graduação ou de estágios de 

aperfeiçoamento. Bem por isso Celso Antonio considera-os 

singulares, posto que marcados por características 

individualizadoras, que os distinguem, dos oferecidos por 

outros profissionais do mesmo ramo. 

 

A contratação direta desses serviços com profissionais ou 

empresas de notória especialização, tal como a conceitua 

agora o caput do art.25 que declara inexigir  licitação 

quando houver inviabilidade de competição.”  

 

2.  Considerações Finais 

 

Pelas razões expostas, a nosso ver, optamos pela contratação da 

empresa R. J. DA S. SOUSA, que irá prestar os serviços acima elencados, é 

detentora de profissional técnico de reconhecida capacidade, porquanto prestam 

ou prestaram relevantes serviços a outras pessoas jurídicas de direito público, 

citando como exemplo os municípios de Belterra, Placas, Vitória do Xingú, 

Mojuí dos Campos e outros. Impende observar que o sócio da empresa detém 

notória experiência profissional, consoante provam os 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 do mesmo, de forma a garantir-lhe prestígio e 

reconhecimento no campo das atividades por ela desenvolvidas. 

 

A inexigibilidade de licitação para a contratação já referida, tem 

como escopo o art. 25, inciso II da Lei n º 8.666/96 e alteração posteriores, que 

preceitua: 

 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

 

II- para contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”. 
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Portanto o contador Roosevelt José da Silva Sousa, agora como 

empresa individual R J DA S SOUSA, já vem prestando os serviços de 

consultoria e assessoria contábil, comprovando através de documentos, possuir 

especialização em contabilidade pública municipal e vasta experiência na 

Administração Pública por mais de 20 anos, sendo essa experiência de extrema 

importância para o sistema contábil deste Órgão, além das referências que o 

apresentam como competente, eficiente e responsável. 

 

 

Santarém, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 
Presidente da Câmara Municipal de Santarém 

 

 
 


