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ATA DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO PROCESSO ADIMINISTRATIVO 009/2023 DE 
INEXIGIBILIDADE 002/2023 

 
Ata de reunião da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará. Em 30 de Janeiro 
de 2023, às 10:30 horas e trinta minutos, na sede do Legislativo, reuniram os membros da Comissão 
de Licitação: Servidores Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior, Maria Regina Santana Rocha E Mônica 
Porto Souza, nomeados pela portaria 001/2023, para deliberar sobre o Processo Administrativo 
009/2023 de Inexigibilidade de Licitação 002/2023, com base no artigo 25, inciso II, da lei 8.666, de 21 
de junho de 1993.   Para a empresa CONAPI CONTABILIDADE EIRELI.  Na prestação de Serviços 
Contábeis, com vistas à elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública 
Municipal, especificamente quanto a Escrituração Contábil; Demonstrações e relatórios contábeis 
mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais; até 31/12/2023. Iniciados os trabalhos, o 
Presidente da CPL, informou que teve atraso na finalização desse processo devido algumas questões 
que estavam pendentes, e assim que foram solucionadas foi dado continuidade,  e após análise 
detalhada da solicitação da Tesouraria e autorização do Sr. Presidente da Câmara   concluiu que a 
contratação dos serviços, através deste ato representada pela sócia diretora o(a) Senhor(a) MARIA 
EDINAZÉLIA AGUIAR ROCHA, brasileira, casada, contadora, portadora do CPF nº 294.414.982-20, CRC 
nº 14.464-P-5 domiciliada e residente na Rua Carlos dos Anjos, esquina com a Avenida Marechal 
Rondon nº 220. Bairro Gusmão – em Rondon do Pará-Pa. A empresa CONAPI CONTABILIDADE EIRELI, 
presta serviços contábeis a este Egrégio Poder a mais de 9 anos, existe entre a contratante e 
contratada um vínculo de confiabilidade muito grande, pois durante estes anos de serviços prestados 
a este Poder Legislativo, não tivemos problemas em nossas prestações de contas públicas, a 
Assessoria Contábil comparece no departamento contábil 4 vezes por mês, sanando todas e quaisquer 
dúvidas na contabilidade da Câmara Municipal,   por esse motivo declaramos a empresa acima citada 
apta à oferecer os serviços contábeis a este Poder Legislativo. A contratante pagará à CONTRATADA o 
valor mensal de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), sendo que o prazo deste contrato tem validade a partir 
de 01 de Fevereiro de 2023 até 31/12/2023, perfazendo um valor total de R$ 132.000,00 (Cento e 
Trinta e Dois Mil Reais). O pagamento de que trata o item anterior será efetuado até o último dia útil 
do mês corrente. Possui fundamentação legal, constante no artigo 25, inciso II, da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas posteriores modificações, da INEXIGIBILIDADE de licitação e decidiram pela 
continuação do processo, procedendo-se aos demais atos para sua efetivação. De acordo com a 
resolução 11.495 e o prejulgado do TCM 011 de 15 Maio de 2014, ficou decidido que não haveria 
impedimentos para INEXIGIBILIDADE de licitação para serviços contábeis desde que a mesma 
atendesse as observâncias necessárias. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião, da qual 
lavrou-se está ata que vai assinada, e levada ao conhecimento do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal para a devida autorização.  
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