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DECISAO

Trata-se de procedimento instaurado visondo a contratapao de
contddor ou empresa pora de empresa de servipos contabeis a prestapao de servipos
tecnicos profissionais especializados de contabilidode publica municipal para o exerdcio de
2021.

Consta nos autos a manifestapao favoravel do controle inferno e

comissao de licitapao acerca da possibilidade de referidd contratapao.

Diante disso, determinei fosse contactado o escritorio W.M. MAIA -

ME, inscrita no CNPJ sob o n° 26.735.088/0001-83, situada a Rua Pedro Pinheiro, S/N°, Qd. 5-A,

Lt. 13, Centro,Peixe/TO.

A pretensa contratada apresentou proposta de prepos,

acompanhada de documerilos de sua responsavel tecnica e formapao adequada e

compativel com os servipos profissionais ora sob demanda.

Alem disso, a interessada apresentou ainda varios atestados de

capacidade tecnica, comprovando que tern experiencia em assessoria municipal, fato que

o habilita tecnicamente, restando comprovado a notoria especializapao na area Publica

Municipal.

Portanto, fica evidente a capacitapao do Contador, pois detem

notoria especializapao no assunto, fato que o habilita a ser contratado, alem de ser da

confianpa do subscritor.

No que tange ao prepo, a proposta esta de acordo com o valor

fixado na tabela Referenda de Honoraria - SESCAP/TO, de servipos a serem aplicados nas
Contratapoes com os entres Publicos Municipals do Estado do Tocantins , elabora e

atualizada periodicamente pelo Sindicato das Empresas de modo que os Servipos

Contabeis e da empresas assessoramento, Pericias, informapoes e Pesquisas do Estado do

Tocantins - SESCAP/TO , de modo que os servipos contabeis nao podem ter concorrencia
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no mercado por serem tabelados pelo sindicado representative dos setor , considerando
que valor da proposta obedece a tabela de honorario nao ha que se questionar o prego.

E mais, a contratagao de escritorio de contabilidade especializado e
mais benefico ao Municipio, pois o escritorio dara todo o suporte necessario sem mais
despesas ao ente publico, conforme atestado pelo Controle Interno.

Ao contrdrio disso, a instituicao de departamento contabil no
Executivo aera muito mais aastos aue a contratacao de um escritorio de contabilidade.
pois exiae o cargo de contador, cuio valor praticamente e o mesmo previsto na tabela da
SESCAP/TO. para o contador, sem contar aue a Departamento Contabil exiae uma estrutura
fisica minima de pessoal para aue possa funcionar. E mais. o contador estando no
municipio. todas as vezes aue precisa viaiar a Palmas no intuito e outras cidades de
acompanhar iulaamentos no TCE-TO, ou ainda auando das constantes visitas a sede da
empresa aue fornece software de aestao contabil no intuito de obter suporte. precisaria de
um veiculo com motorista do Executivo Municipal, paaamento de diarias etc.

Alem disso, a Contabilidade nao exige somente o contador, tambem
exige o cargo de contador chefe, somado ao fato que o contador todos os anos tern 30
dias de ferias, o que deixaria o Municipio desassistido neste periodo, fato que nao ocorre
com a contratagao de escritorio de contabilidade.

A contratagao de escritorio de contabilidade alem de diminuir os
custos para o Municipio, pois nao tera cota patronal de INSS, despesas com material de
escritorio, secretaria, diarias, etc., sem contar que no escritorio ha varios profissionais com
conhecimento em diversas areas, seja da contabilidade. gestao, finangas, direito publico
fato que reputo muito mais benefico ao Municipio.

Ante o exposto, considerando que a contratagao de contador esta
fundada na confianga, e considerando que o prego e tabelado, fato que impede a
concorrencia, determino se proceda a contratagao do escritorio W.M. MAIA - ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 26.735.088/000l -83. situado a Rua Pedro Pinheiro, S/N°, Qd. 5-A, Lt. 13, Centro,
Peixe/TO.

Sao Valerio/TO,05 de Janeiro de 2021.
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