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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de RURÓPOLIS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RURÓPOLIS, consoante autorização do Sr. JOSELINO PADILHA, na qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o
presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE
USO DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS,
ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA,
CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BANCO
DE PREÇOS, SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no Art. 25, inc. I da lei federal nº 8.666/93 de
Licitações e suas alterações posteriores.
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
Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ações a
serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS e Secretarias citadas no objeto do processo,
por não dispormos na nossa estrutura organizacional uma especialidade em licença de uso do sistema de banco de preços
para utilização de ferramenta de pesquisas, elaboração de especificação técnica, elaboração de termo de referência,
consolidações e comparação de preços praticados pela administração pública, banco de preços, sistema inteligente de
pesquisas de preços para atender as necessidades da prefeitura municipal de Rurópolis, secretaria municipal de saúde e
secretaria municipal de educação do município de Rurópolis.
RAZÕES DA ESCOLHA
A escolha recaiu na empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, em
consequência na notória especialização em software e no desempenho de sua atividade a outros municípios, além da sua
disponibilidade e manutenção do mesmo.
Desta forma, nos termos do Art. 25, inc. I da lei federal nº 8.666/93 de Licitações e suas alterações
posteriores
JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de um orçamento feito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade
mercadológica e consulta aos outros municípios.
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa NP CAPACITAÇÃO E
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SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, no valor de R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Novecentos e Noventa
Reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste
processo.
Rurópolis-PA, 23 de maio de 2018.
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