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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

  A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO 

XINGU, consoante autorização do Sr. CLEONILSON DA SILVA BEZERRA, na qualidade 

de ordenador de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação de 

empresa especializada no fornecimento de licença de uso ( locação) de sistemas 

(softwares) integrados de gestão pública nas áreas de contabilidade pública (geração do 

E-contas TCM/PA), licitações, almoxarifado, patrimônio, publicação/hospedagem de 

dados na forma da LC 131/2009, Lei 12.527/2011 e Decreto 7.185/2010, e-Sic e 

Ouvidoria, de forma a atender as necessidades da Câmara Municipal de Vitoria do 

Xingu-PA. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, caput e 

parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores conforme diploma 

legal supracitado. 

 

  "Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

 

  I - OMISSIS 

  II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;" 

 

  Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

  III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

  O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades da 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, atendendo à sua demanda, com fulcro 

no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. A escolha se deu 

primeiramente em razão do grau elevado de confiança depositado por este órgão na futura 

contratada, e ainda por se tratar de serviços que exigem alto grau grande confiabilidade no 

armazenamento de dados.  Diante disso, tomamos a inciativa de fazer uma prévia pesquisa de 

preços e ainda buscamos por municípios próximos que fazem uso deste mesmo serviço, 

diante isso, identificamos que a empesa ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS 

DE INFORMÁTICA LTDA fornece os serviços aqui solicitados e/ou semelhantes a vários 
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municípios da região, onde esses fazem tais contratações pelo tipo Inexigibilidade (artº 25, 

inciso II, da Lei Federal nº8.666/93), onde se trata de notória especialização, podendo ser 

comprovada por documentos anexados aos autos do processos.  À vista disso, justificamos 

ainda, que a referida contratação dar-se-á em virtude da necessidade dos serviços 

supracitados, os quais são indispensáveis para esta casa e visam não ocasionar prejuízos para 

a gestão, no que tange ao não cumprimento das normas e legislações vigentes junto ao Poder 

Executivo, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, 

dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 
 

RAZÕES DA ESCOLHA E DO PREÇO  

 

  A escolha recaiu na empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E 

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, em consequência na notória especialização do 

seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros Municípios 

(conforme documentos em anexo) e também nesta casa, sendo estes desenvolvidos com 

profissionalismo, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no 

âmbito da Administração Municipal e sem decorrência de fatores que desagrade este órgão. 

Desta forma, nos termos do art. art. 25, caput da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a licitação é inexigível. 

 

 

  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com ASP 

AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, no valor de R$ 

15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), a serem pagos em 08 (oito) parcelas de R$1.912,50 

(mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos) levando-se em consideração que o preço 

está compatível com o praticado no mercado (conforme cotação em Anexo) e as condições 

apresentadas na proposta, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

 

 

 VITÓRIA DO XINGU - PA, 20 de Abril de 2018 
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