ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
Espécie: Extrato de Contrato nº. 22.0203.001/2021, PARTES: Prefeitura
Municipal de Dom Pedro/MA, CNPJ nº. 06.137.293/0001-30 e a empresa A. F.
M NUNES MORAIS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. 11.642.792/0001-14. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade
de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para executar
serviços orçamentários e contábeis, elaboração das prestações de contas
mensais, que trata sobre a instituição e arrecadação de receitas públicas,
classificação de despesas, assessorar os serviços administrativos, sob ordem
contábil, defender os interesses do município no Tribunal de contas do Estado
do Maranhão TCE, acompanhar os trabalhos de encerramento de exercício,
com elaboração do relatório final e da prestação de contas geral do exercício e
acompanhamento do processo junto ao TCE até o julgamento final. Amparo:
Processo Administrativo nº. 20210127.001/2021 da Contratação Direta nº.
001/2021 por Inexigibilidade. Valor Global: R$ 299.270,00 (duzentos e noventa
e nove mil duzentos e setenta reais), em parcelas mensais de R$ 27.270,00
(vinte e sete mil duzentos e setenta reais). Prazo de Execução: 11 (onze) meses,
Vigência do contrato: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Art. 25, inciso II,
c/c com o artigo 13, incisos III e V, da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993,
artigo 2º. §§ 1º. e 2º., da Lei Federal nº. 14.039, de 17/08/2020 e Art. 61 § único
da Lei Federal nº. 8.666/93. Recursos: 02.03.00 – 04.122.0001.2002.0000;
3.3.90.39.00. Signatários: Pela contratada a Sra. Ana Flávia Moreira Nunes
Morais e pela Contratante a Sra. Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado, Secretária
Municipal de Administração e Finanças. Dom Pedro/MA, 19 de fevereiro de
2021.
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A Sra. Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhes são
conferidas pelo Decreto nº. 004/2021.
CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal
de Finanças, o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município e a
manifestação exarada pela Comissão Permanente de Licitação que presidiu os
trabalhos da elaboração do presente processo licitatório na modalidade
Inexigibilidade.
CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no art. 25, inciso
II, combinado com o art. 13, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, 21/06/1993, e
artigo 2º., §§, 1º. e 2º., da Lei Federal nº. 14.039, de 17/08/2020.
DECIDE: Reconhecer e RATIFICAR o presente processo administrativo
de inexigibilidade de licitação com vistas à contratação direta da empresa A.F.M
Nunes Morais Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº.
11.642.792/0001-14, com sede no Rua 05, nº.10, Quadra C, Lote 10, Conjunto
dos Ipês, bairro Recantos dos Vinhais, São Luis/MA – CEP: 65.070-490, com o
valor de R$ 299.970,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e setenta
reais), sendo o valor mensal de R$ 27.970,00 (vinte e sete mil novecentos e
setenta reais), visando à Contratação de empresa especializada para prestar
serviço de assessoria e consultoria em contabilidade pública, para executar
serviço orçamentário e contábil, elaboração das prestações de contas mensais,
que trata sobre a instituição e arrecadação de receitas públicas, classificação
de despesas; assessorar os serviços administrativos, sob ordem contábil,
defender os interesses do município no Tribunal de contas do Estado do
Maranhão TCE, acompanhar os trabalhos de encerramento de exercício, com
elaboração do relatório final e da prestação de contas geral do exercício e
acompanhamento do processo junto ao TCE até o julgamento final.
A presente RATIFICAÇÃO será publicada nesta data, no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA e demais órgãos oficiais de
publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o artigo
26 da Lei Federal n° 8666/93 e Lei Orgânica do Município, de modo a tornar
público o resultado do certame licitatório, como também, para que produza
seus legais e jurídicos efeitos.
Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.
Dom Pedro/MA, 18 de fevereiro de 2021.
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
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A Sra. Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado Secretária Municipal de
Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhes são
conferidas pelo Decreto nº. 04/2021:
CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal
de Finanças, os Pareceres Jurídicos da Procuradoria e Controladoria Municipal
e a manifestação exarada pela Comissão Permanente de Licitação que presidiu
os trabalhos da elaboração do presente processo licitatório na modalidade
Inexigibilidade.
CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no art. 25, inciso
ll, combinado com o art. 13, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, 21/06/1993, e
artigo 3º.A, Parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.039, de 17/08/2020.
DECIDE: Reconhecer e RATIFICAR o presente processo administrativo
de inexigibilidade de licitação com vistas à contratação direta da empresa
NOLETO & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº. 09.422.472/0001-07, com sede na Rua Das
Sucupiras nº30, Quadra 39, Jardim Renascença, São Luís/MA – CEP: 65.075-400,
com o valor de R$ 198.600,00 (Cento e noventa e oito mil e seiscentos reais),
sendo o valor mensal de R$ 16.550,00 (Dezesseis mil quinhentos e cinquenta
reais), visando à contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços
contínuos especializados de consultoria e assessoria jurídica, nas demandas de
maior complexidade e singularidade dentro das
áreas de Direito
Constitucional, Administrativo, Financeiro, Trabalhista e Urbanístico, com
acompanhamento de processos administrativos e judiciais de interesse do
Município nos quais seja parte como autor, réu ou terceiro interessado,
especialmente junto aos órgãos do Poder Judiciário e Tribunais situados em São
Luís – MA e Brasília-DF, bem como Tribunais de Contas e demais órgãos de
controle externo nas esferas estadual e federal.
A presente RATIFICAÇÃO será publicada nesta data, no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA e demais órgãos oficiais de
publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o artigo
26 da Lei Federal n° 8666/93 e Lei Orgânica do Município, de modo a tornar
público o resultado do processo de inegigibilidade, como também, para que
produza seus legais e jurídicos e feitos;
Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.
Dom Pedro/MA, 22 de março de 2021.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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