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COMUNICAÇÃO INTERNA 
Altamira – PA, 02 de junho de 2021. 

 
DO: Prefeito Municipal 
PARA: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
ASSUNTO: Possibilidade de Contratação através de Inexigibilidade de Licitação. 
 

 Prezada Presidente da CPL, 

 

                                  Tendo em vista a necessidade de realizar contrato entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA e a Empresa R2 ARQUITETURA & 

URBANISMO LTDA EPP pessoa jurídica do direito interno privado, CNPJ 07.017.885.0001-

80, com sede na Trav. Barão do Triunfo 3540 sala 1602  Bairro: Marco, Cidade: 

Belém Estado: PARA, CEP: 66095-040, para Contratação De  Serviço Técnico 

Especializado De   Apoio Á Fiscalização E Acompanhamento Das Obras, 

Desenvolvimento De Projetos Básico De Arquitetura E Urbanismo, Consultoria 

Nas Atividades De Elaboração De Orçamentos De Obras E Serviços De 

Engenharia E Consultoria Técnica Na Revisão Do Plano Diretor Do Município, 

essa medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para atender o 

interesse público municipal, diante da falta de pessoal mais experiente e 

conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades 

rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de 

orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só podem ser oferecidos 

por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização 

decorra, também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho 

anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho 

é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta Prefeitura. 

Além do mais, consta que esse profissional é muito experiente, pois há 

vários anos prestam serviços especializados para as Administrações publica, com 
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destacada e elogiada atuação pelo representante legal do ente contratante. O que 

possibilita a celebração de contrato de natureza multidisciplinar, oferecendo todo 

suporte necessário, com serviço especializado e soluções inteligentes e 

imperativas. E nesta iniciativa apoiar Á Fiscalização E Acompanhamento Das 

Obras, Desenvolvimento De Projetos Básico De Arquitetura E Urbanismo, 

Consultoria Nas Atividades De Elaboração De Orçamentos De Obras E Serviços 

De Engenharia E Consultoria Técnica Na Revisão Do Plano Diretor Do Município. 

O valor dos serviços é de R$ 456.676,80 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)., compatibiliza-se com o 

objeto da contraprestação pretendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA, diante das necessidades de atendimento de questões 

multidisciplinares, que mobilizarão os profissionais da empresa indicada para a 

contratação direta, também  com o intuito de prestar um serviço técnico 

especializado,  atuando em parceria com profissionais de diversas áreas. Para 

esta iniciativa fomentada pela Prefeitura Municipal de Altamira, que tem como 

objetivo o Apoio às Atividades de fiscalização e acompanhamento das obras, 

desenvolvimento de projetos básico de arquitetura e urbanismo, consultoria nas 

atividades de elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia e 

consultoria técnica na revisão do plano diretor do município.  A Prefeitura de 

Altamira, pretende desenvolver significativos esforços para melhoramento 

sistemático no que tange a obras e serviços de engenharia. Dessa forma, manter 

a infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social do município 

proporcionando conforto e segurança à população pretende desenvolver 

significativos esforços para melhoramento sistemático no que tange a obras e 

serviços de engenharia. Dessa forma, manter a infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento econômico e social do município proporcionando conforto e 

segurança à população. Dependente do grau de comprometimento e de 
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dedicação do profissional, em razão do alcance e da expressão do objeto 

contratado. A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente 

“bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada 

assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos 

profissionais, para o regular cumprimento do contrato.                       

Isto posto, sugerimos a V. Sa. verificar a possibilidade de 

contratação da referida empresa, através da modalidade inexigibilidade, 

fundamentada no inciso II do artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93. 

Diante dos documentos comprobatórios apresentados "Curriculum Vitae" em 

anexo, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE   

APOIO Á FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO, CONSULTORIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

TECNICA NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, constata-se 

tratar de empresa/profissional possuidora de formação técnica profissional 

especializada e apresenta um vasto tirocínio no desempenho na área de 

Assessoria de Órgãos da Administração Pública e Prefeituras, para executar com 

confiabilidade os serviços de consultoria e fiscalização e acompanhamento das 

obras  da Prefeitura Municipal. 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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