
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 1)0 PARÁ 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação do Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, consoante autorização do(a) Sr(a).FRANCISCO DAVID LEITE 
ROCHA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação 
de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxílio a 
Procuradoria Geral do Município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais, 
Estaduais e Federais e à alta Administração do Executivo Municipal de Goianésia do Pará, Secretaria Municipal 
Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,Secretaria Municipal de Administração, Secretaria municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Assistencia Social. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso Il e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

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 GOIANÉSIA DO PARÁ, por não dispormos na 
nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado. 

RAZÕES DA ESCOLHA 

A escolha recaiu na empresa VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, 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 11, c/c o art. 13, inciso II da Lei de n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, COLEGIAL 



M E SOUZA 
Comissã e Licitação 

Presidente 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Os preços apresentados pela empresa acima qualificada para prestação dos serviços de 
assessoria jurídica estão de acordo com os valores praticados, segundo os quais foram balizados nos 
parâmetros do mercado da região, onde, evidenciou-se que o valor designado para avença é compatível com 
os valores cobrados em contratações similares efetuadas por outras entidades públicas. Desta forma, 
observou-se como parâmetro de preços empregados em contratos como o de n° 20190125, firmado com o 
Fundo Municipal de Saúde de São Felix do Xingu - PA, no valor mensal de R$13.000,00 (treze mil reais), 
pelo período de 09 meses em 2019; e o contrato n° 001/2017.001-PA, firmado pela Prefeirura Municipal de 
Abaetetuba - PA, no valor mensal de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), pelo período de 12 meses em 

41017. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com VIEIRA & GUIMARAES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), levando-se em 
consideração a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, 04 de Janeiro de 2021 

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, COLEGIAL 
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