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A PROGER 

 

Processo Administrativo nº 2797/2018 

 

Para análise e parecer da inexigibilidade em favor da empresa 

Inforserv Comércio de Material de Informática Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob 

nº. 08.117.381/0001-03, no valor de R$ 10.238,00 (dez mil duzentos e trinta e oito reais), 

elemento de despesa 041220002.2.0200000 – Manutenção da Administração Geral – 

3.3.90.39.05.0000 – Serviços Técnicos Profissionais - 1296, em atendimento à solicitação da 

secretaria, com base no artigo 25, inciso “I”, da Lei 8.666/93, in verbis. 

 

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; 

 

Caracterizando ainda limitação de mercado conforme previsto no 

artigo 22, parágrafo § 7º, da Lei 8.666/93, in verbis. 

 

§ 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse 

dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de 

licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão 

ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do 

convite. 

 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO 

 

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a contratação de 

empresa especializada para prestar serviços de manutenção nos relógios ponto da marca 

Henry e Licença de Software Ponto Secullum 4, através da Empresa Inforserv Comércio de 

Material de Informática Ltda, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento - SEMAP. 

 

II – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. 
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O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem 

ocorrer por meio de licitações. 

 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a 

participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 

campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar 

conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 

 

(...) 

 

 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. 

 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando 

impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada 

das funções estatais. 

 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 

Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a 

obediência ao estabelecido no art. 25, incisos I, da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião 

em que é cabível a inexigibilidade de licitação: 

 

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 
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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; 

 

III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE 

FRAGMENTAÇÃO 

 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

 

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 

os seguintes elementos: 

 

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

III – justificativa do preço; 

 

IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 

bens serão alocados.” 

 

Os atos em que se verifique a inexigibilidade de licitação, são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este 

princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua 

importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa 

que ateste o referido ato. 

 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da 

Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos 

no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, o que justifica a contratação direta. 

 

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a 

assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da 

impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade. 

 

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e 

ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção 

mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao 
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atendimento do interesse público. 

 

IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

 

A justificativa para a devida contratação deve-se ao fato da necessidade de atualizar o Sistema 

de Relógio de Ponto Eletrônico que se encontram instalados nas Unidades Públicas 

Municipais, e também para novas e instalações do Sistema em Postos de Saúde e Escolas 

Municipais; 

 

A escolha deverá recair sobre a empresa Inforserv Comércio de Material de Informática 

Ltda, pelos motivos a seguir: 

 

Apresentou documentos de habilitação; 

 

Apresentou documentos de qualificação técnica, jurídica, histórica e 

especialização; 

 

Em contraprestação aos seus serviços, a CONTRATADA perceberá, 

remuneração honorária equivalente a R$ 10.238,00 (dez mil duzentos 

e trinta e oito reais). 

 

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 25, incisos I, e art. 2º, da Lei n. 8.666/93, e de 

forma a cumprir o disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, apresentamos a presente 

Justificativa para ratificação. 

 

O valor apresentado pela empresa supracitada é compatível com o preço de mercado e não 

apresentando qualquer indício de irregularidade na escolha do fornecedor. 

 

V – DAS COTAÇÕES 

 

No processo em epígrafe não foram acostadas mais cotações tendo em vista a exclusividade 

da empresa conforme experiência apresentada através do curriculum anexo. 

 

VI – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

Em relação ao preço, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 

mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo 

sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 

VII – DA ESCOLHA 

 

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação foi: 
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 Empresa Inforserv Comércio de Material de Informática Ltda, 

com sede na Rua Manoel Laurentino nº 1882, Bairro Nova Porto 

Velho, Porto Velho - RO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.117.381/0001-

03, em contraprestação aos seus serviços, a CONTRATADA 

perceberá, o valor de R$ 10.238,00 (dez mil duzentos e trinta e oito 

reais). 

 

VIII – CONCLUSÃO 

 

Em relação ao preço, verifica-se que os mesmos estão compatíveis 

com a realidade do mercado em se tratando de serviços similares, podendo a Administração 

adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida 

empresa, relativamente ao fornecimento do serviço em questão, é decisão discricionária optar 

pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Auditoria Interna e Procuradoria Jurídica 

de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento. 

 

Encaminhamos o aludido processo a Procuradoria Geral do 

Município, para conhecimento e as providencias cabíveis, conforme solicitação de 

inexigibilidade de licitação contidas, no Termo de Referencia n° (034/2018) nas páginas, (03 

a 07) solicitado pelo Sr. Fernando Rezende da Silva, Diretor de Coordenação de 

Planejamento e autorizados pelo Sr. Airton Gomes, Prefeito, processo 2797/2018, sendo de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento a escolha da 

Modalidade. 

 

Após encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para Ratificação da 

Inexigibilidade. 

 

Cerejeiras - RO, 05 de Outubro de 2018. 

 

 

 

____________________ 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Diretor Geral do Dep. da Coord. De Licitação  

Decreto nº 243/2014. 


