
                                                         
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
                                           CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

CNPJ: 15.742.414/0001-63 

     AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO - CEP: 68815-000 - CURRALINHO - PA 

 
TERMO DE COMPROVAÇÃO 

DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO EXECUTOR DOS SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-IN/CPL/CMC 

 
 
Os serviços de consultoria e assessoria em edição e acompanhamento de execução de processos 
de licitações e contratos administrativos, objeto de contratação pela Câmara Municipal de 
Curralinho, constante do Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-
IN/CPL/CMC, para serem contratados por dispensa de licitação exige-se que os mesmos sejam 
executados por empresa e/ou profissional com notória especialização compatível com o objeto 
a ser executado. 
 
Segundo imposição contida no § 1° do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, a notória 
especialização do profissional ou da empresa ocorre quando no “campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto”. 
 

No caso presente, a notória especialização do executor dos serviços, a empresa WALMIR 
PINHEIRO DE PINHEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, CNPJ nº 
41.302.630/0001-06, bem como do seu representante técnico, o senhor WALMIR PINHEIRO 
DE PINHEIRO, Contador inscrito no CRC/PA sob o nº 02112/O-8, ficaram comprovados 
através de atestados de capacidade técnica, anexados a este processo, que demonstram que o 
representante técnico executou e executa serviços similares e compatíveis com o objeto desata 
Inexigibilidade. 
 
 

Curralinho – PA, 10 de janeiro de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

CNPJ: 05.105.143/0001-81 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

estado do Pará, ente federativo municipal, CNPJ nº 05.105.143/0001-81 

DECLARA e ATESTA, para os devidos fins de direito, que, de 26/06/2017 até 
31/12/2020, o Sr. WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO, Contador inscrito no 

CRC-PA sob o nº 02112/O-8 e CPF nº 023.614.382-40, prestou a este Poder 

Executivo Municipal, serviços de assessoria na orientação de implementação e 

execução de diretrizes, organização e formas de atuação relativos às atividades 

dos serviços de controle interno e fiscalização dos Atos e Contratos Licitatórios 

da Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista e de todas as Secretarias deste 

Município, tendo exercido as referidas funções com ética, zelo e 

profissionalismo. 

 

DECLARA ainda que, durante a execução dos serviços e até a presente data, não 

há ciência de nosso conhecimento de atos e/ou fatos que possam desabonar a 

conduta profissional e ética do prestador de serviços ao qual se refere o presente 

atestado.  

 

São Sebastião da Boa Vista – PA, 31 de Dezembro de 2020.     
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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