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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017   

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Prefeitura Municipal de São João da Ponta, através do 

seu Presidente, consoante autorização do Sr. Carlos Feitosa Castro na qualidade de Prefeito 

Municipal e ordenador de despesa, vem abrir o presente processo administrativo.  

Objeto  da  licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO EM ESPECIAL: 

ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEI EMISSÃO DE PARECERES 

JURIDICOS NAS DIVERSAS AREAS DO DIREITO; PATROCINIO DE DEFESAS E 

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NOS TRIBUNIAS DE CONTAS (TCM, TCE e 

TCU). 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

A Inexigibilidade de Licitação tem com fundamento nesta Prefeitura Municipal, no art. 25, inciso 

II, § 1º, combinado com art. 13, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÃO  

Justifica-se a contratação de Empresa Com Experiência na prestação de serviços jurídicos na área 

pública, de natureza singular e especializada, tendo em vista as constantes necessidades da 

Prefeitura Municipal, bem como diante da inexistência de profissionais capacitados, graduados e 

especializados que ofereçam esse serviço neste município.  

RAZOES DA ESCOLHA Indica-se a contratação da CONTRATADO: PINHEIRO & 

PENAFORT inscrita no CNPJ: 16525583/0001 – 04, Além do mais, consta que a empresa tem 

profissionais com experiência, pois há vários anos prestam serviços especializados para as 

Administrações municipais, com destacada e elogiada atuação pelos representantes legais dos 

entes contratantes. O que possibilita a celebração de contrato de natureza multidisciplinar, 

envolvendo as mais variadas questões. Desse modo, então, sem perder de vista que a contratação 

de empresa de maior quilate depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de 

seu trabalho em outras Municipalidades, de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor 

de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes 

interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO DOS SERVIÇOS  

A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou seja sem nenhum 

acréscimo adicional, cabendo ao contratado assumir todas as despesas. Diretas e indiretas dos 

profissionais, diárias, refeições e até mesmo as viagens rotineiras à sede da Contratante, para o 

regular cumprimento do contrato, conforme proposta anexa. Desta forma, nos termos do art. 25, 

II, c/c o art. 13, Inciso 3° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a PINHEIRO & PENAFORT 

inscrita no CNPJ: 16525583/0001 – 04 com o valor anual de R$162.000,00 (cento e sessenta e 

dois mil reais), levando - se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos 

acostados aos autos deste processo, a presente Declaração de Dispensa por Inexigibilidade a 

seguir: Do fundamento Legal: A contratação encontra respaldo legal nos termos do art. 25, Inciso 

II - "...II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
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singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação;" (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)".  

  

São João da Ponta, em 02 de janeiro de 2017.  

 

_________________________________________ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 


