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Gabinete do Prefeito - CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 
CNPJ/MF: 04.914.925/0001-07 

            End.: Av. das Nações, 1919 – Centro – CEP 76.997-000 – Fone 69 3342-2343 

            Cerejeiras                                  -                                              Rondônia 

 

AO PROGER 

 

Processo Administrativo nº 3030/2019 

 

Inexigibilidade nº 010/2019 

 

 

Para análise e parecer da inexigibilidade em favor do FAROL 

CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA, no valor de R$ 6.500,00, elemento de 

despesa 082430024.2.0990000 – Ações para promoção e proteção dos direitos da Criança e 

Adolescente – 3.3.90.39.05.0000 – Serviços Técnicos Profissionais, em atendimento à 

solicitação da secretaria, com base no artigo 25, inciso “II”, com concordância com o artigo 

13, inciso “I”, “II”, “III” e “VI”, ambos da Lei 8.666/93, in verbis. 

 

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

competição, em especial: 

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: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(...) 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

 

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. 

 

Encaminhamos o aludido processo a Procuradoria Geral do 

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

inexigibilidade de licitação contidas, no Processo nas páginas nº 02 a 30 elaborado pelo Sr. 

Claudio André Godoi, Ass. Ap. Op. Cons. Mun. de Controle Social e autorizado pela Sra. 

Elaine de Oliveira C. de Lima, Presidente do CMDCA, sendo de responsabilidade do 

Conselho a escolha da Modalidade 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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Após encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para Ratificação da 

Inexigibilidade. 

 

Cerejeiras/RO, 28 de Agosto de 2019. 

 

 

 

____________________ 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Coordenador Geral de Licitações  

Decreto nº 137/2019. 


