
 

 

                                                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE  

 

   

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Magalhães Barata-

PA, através de seu presidente, o Sr. LEONAN LOPES BORGES, consoante autorização 

da Exma. Sra. Marlene da Silva Borges, na qualidade de ordenadora de despesas, vem 

através desse, justificar a presente contratação através de Inexigibilidade 6/2022-008, 

cujo objeto: contratação de serviços técnicos especializados de capacitação e 

aprimoramento dos profissionais que atuam com a primeira infância no Programa SUAS 

no município de Magalhães Barata/Pa. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 A Considerando a solicitação e justificativa apresentada pela Unidade 

Requisitante, a referida contratação obedecerá os dispostos que trata o Art. 25, Inciso II. 

c/c Art. 13, Inciso III da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Contratação de pessoa jurídica, administrada por pessoa com notório 

saber técnico, tendo em vista a necessidade em capacitar e aprimorar os conhecimentos 

dos profissionais que utilizam o Programa SUAS, para ter mais previsibilidade e 

organização na ação e melhor adequação da aplicação dos recursos recebidos. 

Os serviços a serem desenvolvidos pela pessoa jurídica contratada versam 

sobre prestação de serviços. 

Assim a relevância do serviço exige providencias necessárias para 

confecção de processo administrativo de INEXIGIBILIDADE para a contratação, empresa 

especialista em prestação de serviços técnicos profissionais especializados para 

assessoria e formação de servidores para melhor utilização de recursos, no âmbito do 

Programa SUAS, deve ser norteada pela experiência e especialização para atuação no 

objeto desta licitação. Visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de 

Magalhães Barata/PA. 

Neste sentido, faz se necessário contratar uma empresa que se enquadre no 

texto positivado, conforme art. 25, II da Lei nº 8.666/93, que trata da inexigibilidade de 

licitação em decorrência da contratação de serviços técnicos especializados e art. 13, III 

da referida Lei que definem os serviços técnicos profissionais especializados, e, ainda, 

preencha os requisitos necessitados para contratação, com isso, em face do objeto 

singular a ser contratado, escolhemos a empresa MARIA LUCIA DIAS GASPAR GARCIA 

95483020804, CNPJ: 32.661.467/0001-79, pois a mesma, conforme documentos 

anexados aos autos, possui as qualificações necessárias para o perfeito enquadramento 

da modalidade. 

A notória especialização diz respeito as qualidades técnicas que o 

profissional ou a empresa goza na sociedade, fruto de acumulo de conhecimento em 
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contratações anteriores. Seu trabalho e seu nível de conhecimento permitem a 

Administração considerar, de início, que estes poderão, de forma adequada, satisfazer 

plenamente aos objetivos do contrato. 

 

RAZÕES DA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

A escolha recaiu na empresa MARIA LUCIA DIAS GASPAR GARCIA 

95483020804, em consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais 

no desempenho de suas atividades junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade 

e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal. 

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei 

de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia 

pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível 

com a realidade mercadológica. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser 

realizada com MARIA LUCIA DIAS GASPAR GARCIA 95483020804, no valor de R$ 

15.380,00 (Quinze Mil, Trezentos e Oitenta Reais), levando-se em consideração que os 

preços estão de acordo com o praticado no mercado, conforme documentos acostados 

aos autos deste processo. 

Assim a contratação de uma empresa especializada que contribua com a 

efetividade na prestação dos serviços públicos se faz necessária. 

. 

 
Magalhães Barata-PA, 27 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 Leonan Lopes Borges  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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