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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 2017.10.10.1-IL

Por ordem dos Ilmos Senhores Ordenadores de Despesas, Ana Natalia da Silva
Braga, Wendell Nogueira Ferreira Lima, Marcos Salmo Lima Barreto, Alexandreÿjgira Pontes, e.
Luiz Emanuel Pereira Monteiro, da SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVC VIMENTO...
SOCIAL/ SECRETARIA DE SAUDE/ SECRETARIA DE EDUCACAO/ SEi TAMA DE.
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT®* AGRARIO/
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE/ SgGRETARIA DE
ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS/ SECRETARIA E GOVERNO, foi
instaurado o presente processo de Inexigibilidade de licitapao objetivando a QMSICAO DE..
COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A DIVERSAS SEPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, em conformidade com o Pr
de Referenda anexo ao processo.
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A presente aquisipao tem como objetivo o fomecimento de combustivel para
atender as atividades e programas administrativos de interesse publicor jjgfl Municipio de?j
ePetroleo Pacoti/CE e, considerando que se encontra registrado junto a Agenda Nacÿ
ANP apenas uraa empresa autorizada a fundonar e devidamente instalada no municipkrgfipaz
satisfazer as necessidades da contratapao, nao ha duvidas de que se encontra firatradardlmaBei
possibilidade de competipao entre possiveis fomecedores, tendo em vista a existenaaefeuin unico
a Cidade d
fomecedor, ressaltando que a oppao mais proxima de contratapao estaria situa
, em releÿ
Palmacia/CE, distante 25 (vinte e cinco) quilometros do centro de P.
serrano.
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3 DO FUNPAMENTO JURIDICO:

Como e sabido, a Liritapao para contratapao de obras,
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alienapoes e uma exigenda constitucional, para toda Administrapao Publica, conforme di&ÿnesÿ
do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal n° 8.666/93, ressalvados os casos era que a
administrapao pode ou deve deixar de realizar liritacao. tomando-a dispensada, dispensavel e
inexigivel.
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“Art.37 - A administrapao publica direta e indimajk, qui
poderes da Unido, dos Estados, do Distrito FederaÿdosM
obedecera aos prindpios de legalidade, impessoalidade, m
publicidade e eficiencia. ” E tambem, a seguinte:

dos

£

[ÿÿÿ]
XXI - ressalvados os casos esoecificados na let
servipos, compras e alienapoes serao contratado
licitapdo publica que assegure igualdade de con
concorrentes, com clausulas que estabelepam obrigtq
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mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos terrnos da lei, o qua!
somente permitird as exigencias de qualificagao tecnica e econdmica
indispensdvel d garantia do cumprimento das obrigagoes.

(Grifado para destaque)

Como regra, tem-se a obrigatoriedade de licitapao para a celebrapao de
contratos administrativos. Contudo, esta norma constitucional ressalvou algumas situapoes em
que a Administrapao estara isenta de realizar o procedimento licitatorio.sil
~
inexigibilidade de licitapao, disciplinada no art. 25 da Lei Federal n°
consolidada, ipsis literisr.
:v

“Art. 25. E inexigtvel a licitagao qaando houver inviabilidade de
competigao, em especial:
I-para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so possam'd'j
ser fomecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de
exclusividade ser feita atraves de atestado fomecido pelo orgao de
registro do comerdo do local em que se realizaria a licitagao ou a obra
ou o servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;
77- para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 destadfp.
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notorial'
especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e
divulgagao;
HI- para contratagao de profissional de qualquer setor artistico,’
diretamente ou atraves de empresario exclusivo, desde que consagrado
pela critica especializada oupela opinido publica.
§ 1° Considera-se de notoria especializagao o profissional ou empresa?
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho
estudos,
publicagoes,
organizagao,
experiencias,
anterior,
aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros requisitos reladonados comfi'
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho e essencial e
indiscutivelmente o mats adequado a plena satisfagdo do ohjeto do 'S
contrato.
§ 2° Na hipotese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo darn --*M
causado a Fazenda Publica o fomecedor ou o prestador de servigos e
agente publico responsavel, sem prejuizo de outras sangoes legaisf
cabiveis.

m-
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Da leitura do preceptivo legal invocado verifica-se que as
exemplificativas,
donde se conclui que qualquer caso que resulte emÿefetiva
sao meramente
ea“
inviabilidade de competipao ensejara a aplicapao do art. 25 da Lei de Licitapqes, c
situapao em concrete.
O Tribunal de Contas da Uniao vem entendendo que o'indsq I do art. 25
somente se aplica as compras, de forma que na contratapao de servipos, o-f
TC
devera ser o caput, posto que o inciso I apenas trata de compras - Dedsao 63**.
300.061/95e Acordao 1096/2007 Plenario.
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Desta forma, a realizapao de lidtapao, neste caso, restaria inocua diante da
impossibilidade legal de competipao.
Sobre o tema, assim se manifestou Hely Lopes Meireles, em sua obra Direito
Brasileiro,
2a edipao, Sao Paulo, Malheiros, pag. 257:
Administrativo
“Em todos esses casos a lidtagao e inexigivel em razao da
impossibilidade juridica de se instaurar competigao entre eventuais
interessados, pois ndo se pode pretender melhor proposta quando apenas
um e proprietary do bem desejado pelo 'Poder Publkgÿ .m
reconhecidamente capaz de atender as exigencies da %lm%ismcabiiÿ
que conceme a realizagao do objeto do contrato. ”

Do exposto, conclui-se possibilidade da contratapao sob o manto do inciso I do
art. 25 da Lei de Licitapoes.
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4 -DA RAZAO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:

A escoiha recaiu sobre a empresa PACOTI COMERCIO DE BERIVADOS
DE PETROLEO LTDA - EPP, estabelecida na Rua Duarte Holanda, M|;:632, CenjEgp-t
PACOTI/CE inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.880.512/0001-76, neste
posto de
Sra. Lilian Araujo Dias, portadora do CPF n° 809.356.803-49, por
combustivel existente no municipio de PACOTI/CE, apto ao fometimento .de combustivel,
conforme documentapao comprobatoria em anexo ao Prpjeto Basico/Termo d£$eferencia.

atGÿÿentadfÿ
serÿÿugico
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A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos
deve ser meta permanente de qualquer administrapao.

if
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Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimÿfefeiicitatorios
seledonar a proposta mais vantajosa a administrapao, e considerando o caratgrexcepereiiafdas
ressalvas de licitapao, sendo a justificativa do prepo um dos requisites inSispensdveis a
formalizapao desses processos, a teor do inciso HI, do paragrafo linico do artigo 26 daftei de*ÿÿ

W

licitapoes.

'

Assim, vale ressaltar que o prepo a ser pago encontra-se compativel qgp. os
ao&autos.
prepos praticados pela referida empresa, conforme documentapao

comprobatoriaÿneÿa

6 - DO PRAZO DE VIGENCIA:

O Contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a parti
Termo Contratual e vigera por 12 (doze) meses.
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7 - DA ENTREGA E DO PAGAMENTO:

»

A entrega sera realizada imediatamente, conforme demanda, contendo ainda,
atendimento com disponibilidade de um numero de telefone de plantao para abastecimento de
emergencia, autorizapao individual por abastecimento constando placa do veiculo e
quilometragem no momento do abastecimento, assinada somente por pessoa autorizada.
Sendo que o pagamento sera efetuado em ate 15 (quinze) dias apos a emissao
da Nota Fiscal, mediante atesto de execugao dos servipos e o encammhamento da.docypientafaQ.
necessatia, observada as demais disposifoes contratuais, atraves de credito na cojita bancarift,da
Contratada.
8 DA DOTACAO ORCAMENI ARIA E FONTE DE RECURSQS;

Os recursos necessarios ao custeio da despesa oriundd'. eÿa'
contrataÿao encontram-se devidamente alocados no onpamento municipal para o exerclcio de
2017 das Secretarias Municipais, classificados sob os codigos:
Secretaria de Desenvolvimento Social
Secretaria de Desenvolvimento Social (Fundo)

04.01
04.02
05.01
05.01
05.01
05.01
06:0106.01

:v

Secretaria de Saude
!'C

Secretaria de Educa?ao

;J# '*€

Secretaria de Educatpao (Fundeb)
Secretaria de Infraestrutiira
Secretaria de Cultura
Secretaria de Financas
Secretaria de Govemo

08.122.0061. 2.QQ5 -M? ,ÿ.'9040:00
3.3.90.30.00

'

08.01
11.01
14.19

10.302.0016.2.022 "I

3.3.90.30.08'

12.361.0074.2.029

"I

tear

3.3.9(00.00' ,
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

r

12.362.0074.2.034
12.361.0074.2.04ÿ, "
15.122.0061.2.050
13. 122.0061.231ÿÿ
04.122.0061.2.083
04.122.0061.21097

06.02
Q7?01

3.3.90.313300
3.3.

10.305.0019.
12.122.0061.2.026

~

omt

_

08.244.0067.2.013
10.122.0061.2,016
10.301. 0015ÿ0391

-

jT3.9O.aa0O

3.3.9C.30.00

3.3.90.30.00
3.3.9Q.30.OQÿ
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Pacoti/CE, 10 de Outubro de 2017.

Francisi

PREFEIT

i&fiano Avelino da Silva
©ENTE DA CPL
MUNICIPAL DE PACOTI
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