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objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORTOS PARA MOTORES NÁUTTCOS 25Hp
MERCURY, 4OHP YAMAHA, E gOHP YAMAHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Base Legal: Art. 25, inciso I c/c Art. 26 da Let n". a.666193, de 21.06.93

Contratado (af : E. V. DA SILVÂ SERVIçOS - ME

DA WSTIFICATM DA CONTRÂTAçÃO

Por solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e

Finanças, representada pelo Sr. JORGE NÂSCIMENTO DA SILVA, é instaurado
nesta data o processo de Inexigibilidade de Licitação, visando a contrataçáo da
empresa E. V. DA SILVA SERVIçOS - ME, CNPJ: 18.082.279 1000I-65, com
inexigibiiidade de licitação, para fins de aquisição de peças e acessorios para
motores náuticos 25hp mercury, 40hp yamaha, e 90hp yamaha.

Ao desempenhar as atividades públicas, o Gestor deve tomar por base a
determinação legal, sobretudo, aos preceitos e principios lógicos, que norteiam a
gerência dos bens públicos, pois a Administraçáo hlblica, no contexto dinâmico
dado a evoluçáo dos padrões, a que são submetidos os Poderes à obediência a
nossa Carta Magna, especificamente ao que diz o caput do art. 37, sendo a
impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a eÍiciência e moralidade, além de
outros que nào estáo expressos na nossa Constituiçáo, todos voltados para o bem
que se tutela, que é o bem estar dos jurisdicionados.

No que se refere ao princípio da eÍiciência, o Estado precisa estar preparado
para gerir de forma precisa o patrimônio, os recursos e as polÍticas públicas.
Dentre as vertentes oriundas da aplicação deste princÍpio, pode-se mencionar a
produlividade, o acompanhâmento por qualquer cidadão aos órgãos públicos, p4ra
que a Administraçáo Pública, e, principalmente municÍpio, apresente resultados
satisfatórios. Para isso é preciso que haja mecanismos, suporte tanto em relaçáo
ao ,funcionamento quanto à estrutura Íisica e instrumental para melhor
desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas, no caso em discussão, uma
atividade que possui interdisciplinaridade com toda a estruturâ organizacional do
governo, ou seja as atividades meios, desenvolvem suas ações para garantir
suporte administraüvo, financeiro e de planejamento, para que os serviços
públicos essenciais bem como aqueles que mântém o funcionamento e a pres
dos serviços públicos.
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Esta obrigatoriedade, com certeza, busca proporcionar soluçáo a qual náo
conseguir arregimentar melhor contratante para esta comrlna, que tem em sua
prática rotineira, o princípio da eficiência, sobretudo em período em que se exige
maior conhecimento técnico para o exercício do mister e segurança dos atos
administrativos.

Ressaltando a experiência da empresa E. V. DA SILVA SERVIçOS - ME, na
execução dos mesmos serviços, com qualidade e resultados positivos para o
interesse publico, onde detém o conhecimento e a prática necessárias para a
correta execução do serviço. É reconhecida pela capacidade e competência de seu
corpo técnico em toda a região.

JustiÍica-se a contrataçáo de empresa prestadora para aquisiçáo de peças e

acessorios para motores náuticos 25hp mercury, 40hp yamaha, e 9Ohp yamaha,
bem como diante da inexistência de profissionais capacitados, e especializados no
quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Juruti/PA, eue possam
executar o objeto do presente processo.

Como a Prefeitu ra jâ, vinha mantendo contatos para aquisição d. p.ç""i.
acessorios para motores náuticos 25hp mercury, 40hp yamaha, e 90hp yamaha, a
continuidade dessa medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para
atender o interesse publico municipal, diante da falta de pessoal mais experiente e

conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades
rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de
orientaçáo e ensinamentos de maior qualiÍicação, que só podem ser oferecidos por
quem possui comprovada qualiÍicação acadêmica, cuja especialização decorra,
também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos
e outros requisitos necessários para conÍirmar que seu trabalho é essencial e

adequado para atender os legítimos interesses deste Poder Executivo.
Foram juntados ao processo a documentaçáo de regularidade jurídica, Íiscal

e Íinanceira, bem como atestados de capacidade técnica, que demonstra a
experiência na execuçáo dos serviços junto a diversos órgãos da administração
Pública, na realizaçáo dos mesmos serviços.

É certo que as contratações promovidas pelo ente público, devem ser
precedidas de processo licitatório, conforme impôs a Constituição Federal em seu
art. 37, o inciso XXI, consolida o posicionamento de que:

Art. 37 - omissus
X)(I- "ressaluados os casos específicos na legislaçã"o, as'

obras, serviços, compras e alienaçÕes serão
contratados mediante processo de licitaçáo publica que
assegure igualdade de condições a todos os
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concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualiÍicação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações".

A lei de Licitações vem regulamentar o inciso XXI, do artigo 37 da
Constituição Federal, e elenca as modalidades de licitações a serem adotadas pelo
ente publico, conforme sua necessidade e prever a situações em que é possível
dispensar o procedimento licitatório de acordo com as hipóteses previstas nessa
lei.

A contratação em apreço se enquadra na hipótese prevista pelo inciso I, do
Art. 25, da Lei n" 8.666193, que, colabora com a situação em questão.

Art. 25. É inexigível a licitação qüando houver
inviabilidade de competição, em especial:
(...)

I - para aquisiçáo de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovaçáo de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realízaría a licitação ort a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;

Segundo ainda a consolidação do entendimento quanto a inexigibilidade de
licitação expressa no Art. 25, I da Lei 8.666/93, observemos os comentários
advogado Ariosto Mila Peixoto, no artigo Inexigibilidade de Licitação, in U
http I / www. licitação. uol. com. br

Entretanto, quando a Admínistraçã.o necessita adquirir
um bem ou contrata um determinado seruiço, que
possui caractertsücas especiais e especificações
ímpares, que apenas um fabicante ou fornecedor
possua, torna-se impossíuel à realizaçao de licitação,
pois o uniuerso de competidores se restinge a.penas a.

um único participante. A regra de licitar para se obter
proposta maís uantajosa dentro de um uniuerso de
fornecedores, da lugar à execuçdo de nao licitar, pois o
objeto assume uma caradertstica de tamanha
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singulaidade que se torna impossíuel realizar uma
competição, em razão de que apenas um fornecedor
possui o objeto almejado pela Administração.

Sob prisma do fato de número insuÍiciente para a deflagração de licitaçáo
para contratação de tal serviço, o que configura indubitavelmente inviabilidade de
competição é que Marçal Justen Filho, aÍirma:

" ...a modalidade mais euidente de inuíabilidade e a
aquela deiuada da ausência de alternatiua.s para a
administraçã.o hiblica. Se existe apenas um único
produto em condições de atender à necessídade
estatal, nao há. sentido em realizar a lícitaçao. Seia
desperdício de tempo realizar a licitaçao" .(Justen
Filho, Marçal Comentários á lei de licitações e

contratos administrativos.l l " ed. Editora Dialética-
São Paulo 2006)

A diÍiculdade é proveniente da complexidade do mundo real, do objeto e
das circunstâncias regionais, eüe torna impossível de ser determinada pela norma.
Portanto, a inviabilidade de competição é conseqúência das condições táticas
produzidas por circunstâncias, ou seja, consiste nas diversas hipóteses de
ausência de pressupostos mínimos necessários à realizaçáo de licitação, onde a
situação do município é exemplo cabal de tal impossibilidade.

Se faz necessário lembrar que o art. 25, náo tem natureza exaustiva,
admite-se a inexigibilidade de licitação em qualquer situação em que se configure a
inviabilidade de competição.

Ainda sobre a inviabilidade de competição, a conceituação do ilustre doutor
Jessé Torres Pereira Junior que assevera " Licitação inexígíuel equiuale a licitaçao
impossíuel; e inexigíuel por que impossíuel; é impossíuel por que nã.o hó" como
promouer- se a competiçõ"o".

Reforçando o entendimento sobre a impossibilidade de reahzar o
competitivo, Eros Roberto Grau, assevera:

"A lei ndo cria hipóteses de inexigibilidade de licitaçao
decorrentes de situações de inuiabilidade de
competiçdo. -Essas constifiiem euentos do mundo do
ser, não do mundo do deuer-ser-jurídico. Hípóteses de
inexigibilidade de licitação decorrentes de situações de
inuiabilidade de competiçã.o existem - ou ndo existem -
no mundo dos fatos. Por essa razão é que o art. 25 da
lei n" 87.666/ 93 enuncia o conceito de inuiabilidade de
licitação ('há. inexigibilidade dela "quando houuer
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inuiabilidade de competiçã"o") e, ademais, dd exemplos
de alguns casos de inexigibilidade de competiçao (seus
incisos), outros além desses, podendo se manifestar".
(Grau, Eros Roberto licitaçáo e contrato
administrativo -estudos e interpretaçáo da lei.
Malheiros editores 1 995).

DA JUSTTFTCATTVA DO PREçO

O preço total de 49.236.31 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e seis reais
e trinta e um centavos) coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida
pela Prefeitura Municipal, diante das necessidades de atendimento de questões
multidisciplinares, que mobilizarâo os profissionais da empresa indicada para a
contratação direta, com a disponibilidade de profissional para acompanhar e
atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta
e imediata atençáo.

Assim pelos fatos até agora expostos, a Prefeitura Municípal de Juruti,
entende que o valor e as condições apresentadas pela empresa E. V. DA SILVA
SERVIçOS - ME, resulta da equaçáo da condiçáo real, respaldada na
compatibilidade com valores e poder financeiro do orçamento municipal e em
obediência aos requisitos e preceitos da legislação pertinente, posicionando-se pela
contratação direta do objeto desta justificativa, plenamente amparado pelo
permissivo do Art. 25 da Lei n." 8.666193. Submeto a presente a devida ratiÍicaçào
de autoridade superior.

Juruti/PA, 14 de Janeiro de 2022
§OUSA FER.REIR/[

dô CpL

Comissáo te de Licitação
Presidente
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