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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº   022/2017-PMNT 

 

ASSUNTO: justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou executante e 

justificativa do preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, I, II e 

II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de CONSULTORIA E ASSESSORIA 

ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS em atendimento às necessidades da 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Nova Timboteua, para prestar serviços 

especializados de  para:  

 Elaboração, acompanhamento de Elaboração de Termos de Referência; 

 Análise de descrições de itens; 

 Acompanhamento de cotações de preços para referência; 

 Acompanhamento e reavaliação de editais de licitação; 

 Carta Convite; 

 Tomada de Preços 

 Concorrência Pública 

 Pregão Presencial e Eletrônico 

 Acompanhamento de certames licitatórios presenciais fase interna e externa; 

 Disponibilizar sempre que necessário um técnico para acompanhar as aberturas de certames a 

fim de proporcionar consultoria caso haja fato fortuito; 

 Acompanhamento das publicações de editais em imprensa oficial: 

 Acompanhamento de digitalizações de processos administrativos: 

 Acompanhamento de processos no  Mural de Licitações do tribunal de contas dos municípios; 

 

 

II – Contratados: ZILNEIDE DO SOCORRO SILVA FREITAS EIRELI (CNPJ: 26.850.998/0001-

07). 

 

III - Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Dispensa: não se aplica. 

 

IV- Singularidade do Objeto: A singularidade dos serviços prestados consiste em seus 

conhecimentos individuais, e de seus membros, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, 
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dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por 

meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço).  

 

V- Notória Especialização do Contratado: a notória especialização do profissional ou da empresa 

para fins de contratação pela Administração Pública está delimitada na Lei de Licitações (art. 25, § 1º), 

objetivamente o legislador privilegiou a notória especialização decorrente de diversas fontes do saber 

tais como: estudos, organização, aparelhamento e equipe técnica. O que possibilita amplo rol 

documental apto a atestar/certificar a notória especialização almeja na lei. No caso sob análise vê-se 

que a empresa habilitada nos autos qualificou equipe técnica dotados de especialização, são detentores 

de notória especialização conforme preconizado no § 1º, do art. 25, da Lei n. 8.666/93. 

    

VI - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa identificada no item II foi escolhida porque (I) é 

do ramo pertinente; (II) possui indicação de tê-lo executado com altos padrões de qualidade, 

adequação e eficiência; (III) habilitou Equipe Técnica (IV) apresentou toda a documentação da 

sociedade (estatuto social atualizado, inscrição no CNPJ)  e todas as certidões (tributária federal, 

estadual e municipal; do INSS; do FGTS; CND/TST;   

VII - Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem 

maiores aprofundamentos, que o valor de R$ 45.000,00 ( quarenta e cinco mil reais ) está adequado ao 

praticado no mercado, notadamente considerando-se a Equipe Técnica habilitada, seja 

quantitativamente, seja qualitativamente sendo.    

 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Administrativa para 

posterior ratificação do Exmo. Sra. Prefeita Municipal para os fins do disposto no caput, do art. 26 da 

Lei nº 8.666/93.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Maria Angélica Dias Nascimento 

Presidente da CPL 

 

 


