
 

 

 
 

 
 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 02012018-07-0001-PMP 

 

 

RATIFICO e HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município, 

decisão da Comissão Permanente de Licitação, a presente Inexigibilidade nº. 02012018-07-0001-

PMP, fundamentada no artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, I, II, III, da Lei 8.666/93.   

 

OBJETO:  Contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade, com ênfase em 

contas públicas, para realização de estudos técnicos e emissão de pareceres técnicos, com vistas ao 

planejamento e execução de serviços técnicos nas áreas trabalhista, tributária, finanças e 

contabilidade pública municipal, consultoria e assessoria em contas públicas e na prestação de contas 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA e demais órgãos de 

controle de contas pública municipal, estadual e federal, para atender as demandas da Prefeitura 

Municipal e as demais unidades orçamentárias vinculadas e não gestoras, com FUNDAMENTO 

LEGAL, artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, I, II, III, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista 

também, as demais peças do presente processo, o qual foi submetido a exame da douta Procuradoria 

Jurídica do Município que, emitiu parecer favorável à realização da presente Inexigibilidade de 

Licitação.  

 

CONTRATADA:  ENGENHO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA-ME, empresa inscrita 

no CNPJ sob o nº 04.515.761/0001-37, estabelecida à Rua 10, n° 2447, centro, Jales, Estado São 

Paulo, com escritório, sito Av. Nazaré, n° 272, sala 901/903, Ed. Clube de Engenharia, bairro Nazaré, 

na cidade de Belém, Estado do Pará. 

 

Valor total do contrato é de R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais), pelos 3 (três) itens 

do objeto, com vigência de até 31/12/2018, contados da assinatura do contrato. 
 

A Comissão Permanente de Licitação, para proceder a contratação. 

 

 

Pacajá/PA, 10 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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