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JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Contratação de serviço especializado no âmbito da contabilidade, compreendendo 
concepção e implantação de rotinas e processos para prestação dos serviços de execução 
orçamentária e contábil, nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial. 

JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE COM ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS Á SUA CARACTERIZAÇÃO 

Justificamos a contratação do serviço do presente termo, pela necessidade de 
implantarmos tais trabalhos a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

A mesma se dá pela necessidade que a administração pública tem em serviços 
técnicos de amplo conhecimento na  Area  da contabilidade para exercer funções no âmbito 
financeiro, patrimonial e econômico da prefeitura, gerando mais organização e celeridades nos 
processos, enfatizando o planejamento da administração e eficiência ao profissionalismo público. 

A lei n° 8.666/93, que institui normas de licitações para contratos da Administração 
pública e da outras providências, em seu artigo 57, inciso II, dispõe sobre a duração dos contratos 
administrativos que ficará ligada A. vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto à 
prestação de serviços a serem executados de forma continua e que sejam mais vantajosos a 
administração. In verbis:  

Art.  57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita A vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

- à prestação de serviços a serem executados de forma continua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas 
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses. 

Posto isto, requer-se que seja prorrogado o contrato com a empresa Gestore-
Contabilidade Pública e Controle Interno Lida, com as devidas justificativas e autorização da parte 
competente, para atender as necessidades da administração nos processos contábeis. E, ainda, 
respeitando o mesmo prazo da vigência inicial. 

Da análise curricular do profissional, verifica-se uma vasta experiência na gerência 
econômica e financeira. Atendendo as normas legais, orçamento, contabilidade e balanços, 
apresentando, destarte, um sistema útil e prático de gestão da Administração Pública Municipal. 

RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE 

A escolha recaiu na empresa Gestore - Contabilidade Pública e Controle Interno Ltda , 
inscrita no CNPJ n° 13.226.800/0001-77 e localizada na rua Paulo Airton Gouveia Pacheco,  le  
795, Dirceu Arcoverde,  Parnaiba-PI, CEP 64.211-237, representada por meio do Senhor Daciel 
Nunes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, nascido em 14 de  maw()  de 1971, portador do RG n° 1017314 SSP/MA e CPF n° 
406974.953-53, mediante análise curricular do profissional, verificando-se anos de experiência, 
conforme a documentação apresentada pelo profissional, de tal modo que possibilita a celebração 
do contrato de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questões administrativas e 
retratando vasta experiência na  Area  do Município e Orgãos Públicos. 

Fica atestado que sua experiência e notoriedade o qualificam para a prestação de 
serviços objeto de análise. 
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Com efeito, o §1°, do  art.  25, da lei 8.666/93 considera de "notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicaçÕes, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" 

Desta forma, entendendo estar presente todo o requisito para a contratação em tela, 
submetemos esses esclarecimentos a. autoridade superior para análise e deliberação. 
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