
                                                         

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 SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022-IN/CPL/CMC 

 
 
Os serviços de locação de licenciamento de uso de software de sistema integrado em processamento 
de procedimentos de gestão e execução de recursos humanos, mais especificamente àqueles 
relativos a Folha de Pagamento, objeto do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
006/2022-IN/CPL/CMC, podem ser tidos com serviços de natureza singular, por conta de estarem 
revestidos de metodologia própria, cuja alimentação e execução do sistema, por processarem dados 
e informações de natureza pessoal dos servidores, requerem um alto grau de confiabilidade de parte 
do seu executor. 
 
A conceituação acima definida assenta-se nos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles, 
jurista, magistrado e um dos principais doutrinadores do Direito Administrativo pátrio, que, ao 
dissertar sobre o que são Serviços de Natureza Singular, concluiu que:  
 

“.. não significa (que) sejam únicos, nem que não possam ser 
executados por mais de um prestador. São serviços que não 

podem ser objetivamente comparáveis com outros do mesmo 

gênero, que apresentem determinadas características que os 

individualizem, porque prestados por profissionais de notória 

especialização. (...) Tem-se entendido, também, que serviços 
singulares são aqueles que podem ser prestados com 
determinado grau de confiabilidade por determinado 

profissional ou empresa cuja especialização seja 
reconhecida...”. (O destaque é nosso). 

 
No caso presente, a singularidade dos serviços, em análise, tonar-se mais evidente por conta de que 
o seu executor, a empresa G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ nº 
17.343.923/0001-49, detém expressiva e reconhecida experiência em locação e operacionalização 
de sistema de geração e execução de folha de pagamento e de seus relatórios conexos, conforme se 
extrai dos atestados de capacidade técnica, anexados a este processo. 
 

Curralinho – PA, 10 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

CARLOS RODRIGUES BORGES 
Presidente da CPL 

CPF 574.225.752-04 



 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI 

CNPJ 63.869.333/0001-71 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa GDJ Serviços de Informática 

Eireli, inscrita no CNPJ 17.343.923/0001-49, sediada na Tv. Almirante Wandenkolk, 

1243, Sala 106 - Bairro Umarizal em Belém Para – CEP 66055-030, implantou e presta 

suporte qualificado no Software de Folha de Pagamento. 

Declaramos que o Software em questão, está preparado para atender as 

particularidades exigidas pelo TCM–PA Tribunal de Contas dos Municípios-PA, 

gerando os arquivos de prestação de contas e demais arquivos de informações 

sóciais  peculiares ao departamento pessoal. O mesmo foi implantado em perfeitas 

condições de uso, atendendo todas as exigências técnicas, assim como os serviços de 

suporte técnico são executados de modo plenamente satisfatório, não sendo de 

nosso conhecimento qualquer fato que desabone a idoneidade técnica da referida 

empresa. 
 
 

 
CAMARA MUNICIPAL 
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Assinado digitalmente 
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Assinado digitalmente 

Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari 
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ELVIS AUGUSTO 
PAMPLONA DOS 
SANTOS:66968658291 
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Elvis Augusto Pamplona dos Santos 
CPF: 669.686.582-91 
RG: 3441263 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAV LIDIA LEAL SN CEP: 68850-000 - CENTRO – SANTA CRUZ DO ARARI - PA 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa GDJ Serviços de Informática 

Eireli, inscrita no CNPJ 17.343.923/0001-49, sediada na Tv. Almirante Wandenkolk, 

1243, Sala 106 - Bairro Umarizal em Belém Para – CEP 66055-030, implantou e presta 

suporte qualificado no Software de Folha de Pagamento. 

Declaramos que o Software em questão, está preparado para atender as 

particularidades exigidas pelo TCM–PA Tribunal de Contas dos Municípios-PA, 

gerando os arquivos de prestação de contas e demais arquivos de informações sócias 

peculiares ao departamento pessoal. O mesmo foi implantado em perfeitas 

condições de uso, atendendo todas as exigências técnicas, assim como os serviços de 

suporte técnico são executados de modo plenamente satisfatório, não sendo de 

nosso conhecimento qualquer fato que desabone a idoneidade técnica da referida 

empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Bujaru 
16 de setembro de 2020 
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MUNICIPIO DE 
BUJARU:05196563000110 

 
Assinado digitalmente por 
MUNICIPIO DE 
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JORGE SATO 
CPF: 354.571.472-15 
RG: 1947652/SSP/PA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUA DOM PEDRO II, 38 -  CEP: 68670-000 – BUJARU - PA 



 

 

Estado do Pará 

República Federativa do Brasil 

Prefeitura Municipal de Viseu 

CNPJ 04.873618/0001-17 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa GDJ Serviços de Informática 

Eireli, inscrita no CNPJ 17.343.923/0001-49, sediada na Tv. Almirante Wandenkolk, 

1243, Sala 106 - Bairro Umarizal em Belém Para – CEP 66055-030, implantou e presta 

suporte qualificado no Software de Folha de Pagamento. 

Declaramos que o Software em questão, está preparado para atender as 

particularidades exigidas pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios gerando os 

arquivos de prestação de contas e demais arquivos de informações sócias peculiares 

ao departamento pessoal. O mesmo foi implantado em perfeitas condições de uso, 

atendendo todas as exigências técnicas, assim como os serviços de suporte técnico 

são executados de modo plenamente satisfatório, não sendo de nosso conhecimento 

qualquer fato que desabone a idoneidade técnica da referida empresa. 
 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE 

 

Assinado de forma digital 

por MUNICIPIO DE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  

23 SETEMBRO DE 2020 ISAÍAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO 

CPF: 604.348.562.15 

RG: 2865057 SSP PA 

 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV JUSTO CHERMONT SN CEP: 68620-000- CENTRO -VISEU PA 


