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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
 

A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, que no uso de suas atribuições, vem 

abrir o presente processo de INEXIGIBILIDADE para Contratação de serviços para o fornecimento de Internet e 

Manutenção de Software de Folha de Pagamento para atender Câmara Municipal de Vereadores de Portel.. 

   

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Inexigibilidade tem como fundamento o Artigo 25, inciso I da Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, onde versa: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial:  

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 

de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação do software de contabilidade e fornecimento de internet pela Câmara Municipal de Portel prescinde de 

licitação, como permite o o art. 25, inciso I, da Lei 8666/93, parte de uma extrema necessidade, onde todas as 

informações para a prestação de contas e atendimento aos serviços de Recursos Humanos da Câmara Municipal 

serão confeccionadas por um sistema de controle. Portanto, a aquisição dos serviços é de um importância muita 

grande para o bom funcionamento desta casa pública. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor do profissional S. GOMES DA SILVA COMERCIO E SERV. EIRELI-ME CNPJ: 

17.337.613/0001-11, em decorrência de ser um produto com diferencial em prestação dos serviços no estado e 

com base em pesquisas feita no próprio portal dos jurisdicionado do Tribunal de Contas do Município do Pará. O 

preço é totalmente conivente com o valor praticado no mercado, conforme prévia cotação pelo departamento de 

licitação. Constata-se que é uma empresa especializada no ramo do objeto deste processo e possui profissionais 

capacitados para atender com a manutenção do sistema. 

Desta forma, nos termos do Art. 25, inciso I da Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 

licitação é INEXIGÍVEL. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço fixado pelo fornecimento do objeto foi de R$ 1.500,00 (Dois mil reais) mensais. 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte dotação orçamentária:  

Exercício 2017 

01.031.0001.2.151 – Manutenção das Atividades Administrativa e Legislativa da Câmara 

3.3.3.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica 

Sendo o que tínhamos para o presente momento, despeço - me; 

Diante do exporto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade a seguir: 

 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

O presidente da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a matéria constante neste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de 

INEXIGIBILIDADE, fundamentado no Artigo 25, inciso I, da Lei Federal n º. 8.666/93 e suas alterações, para 

contratação do objeto do presente TERMO, que para constar, a empresa S. GOMES DA SILVA COMERCIO E 

SERV. EIRELI-ME CNPJ: 17.337.613/0001-11, como contratada. 

 

 

Portel - PA, 09 de Janeiro de 2017. 

 

 
_____________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação 
Jailson Aires Ribeiro 

Presidente 
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