
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020.2017/GAB/PMSMP/PA
Assunto: Verificação da adequação orçamentária e da existência saldo orçamentário, para Contratação de

pessoa física ou jurídica para serviços técnicos especializados em consultoria contábil na área de gestão
pública, com ênfase na elaboração dos instrumentos de planejamento da administração pública – PPA, LDO e

LOA, preenchimento e elaboração dos relatórios da lei de responsabilidade fiscal, preenchimento e

acompanhamento de sistemas federais: SINCONF, SIOPS, SIOPE, SIGPC, DCTF e outros da Prefeitura e

Secretarias Municipais de Santa Maria do Pará.

A Prefeita Municipal de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, no uso de suas atribuições Legais e,

Considerando a necessidade da contratação supracitada no assunto acima;

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme

atestado pelo setor competente;

Considerando a proposta comercial e demais documentos do contratado em apenso aos autos;

Considerando a justificativa de contratação direta e o Parecer Jurídico ambos em apenso aos autos;

Resolve:

I – Homologar a inexigibilidade ratificando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico em

apenso aos autos que orientam pela inexigibilidade, com fundamento no art. 25, II, c/c Art. 13, III, da Lei

8.666/93, determinando a contratação com a pessoa física VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA, inscrito

no CPF nº 676.027.462-87 e CRC: 014352/0-4 EXPEDIÇÃO: 19/04/2007, residente na Av.Tavares Bastos, nº 1495, RES.

Porto de Sines Bloco D Ap. 301 CEP: 66.615-005, Belém/PA, pelo valor global de R$ 248.000,00 (duzentos e

quarenta e oito mil reais);

II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação, conforme de estilo, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, se for

necessário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Santa Maria do Pará - PA, 17 de Fevereiro de 2017.

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal
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