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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RONDON DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, consoante autorização do(a) Sr(a). ARNALDO FERREIRA ROCHA, na 
qualidade de ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS 
MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, caput e parágrafo único do Art. 26 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação do Diário Oficial da União - DOU é incompativel com a realização de procedimento 
licitatório, uma ves que a Imprensa Nacional, CNPJ nº 04.196.645/0001-00, possui competência institucional exclusiva 
para editar e comercializar o DOU, conforme declaração de exclusividade.

É consabido que a inviabilidade de competição na aquisição de um serviço ou produto caracteriza, na 
Administração Pública, caso de inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, de tal 
forma qua a contratação direta se impõe em face da impossibilidade de concorrência.

A presente contratação de publicação enseja o enquadramento no cap ut do Art. 25, da Lei 8.666/93, 
pois somente a Imprensa Nacional produz o periódico e somente essa comercializa, configurando assim a inviabilidade 
fática e jurídica absoluta de competição.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha pela Contratação Direta com a Imprensa Nacional, justifica-se pela vantajosidade para 
Administração Pública, conforme confirma o último contrato anexado e as cotações de preços.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, caput da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
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licitação é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com I MPRENSA NACINAL, no valor 
de R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais), levando-se em consideração a melhor proposta 
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 RONDON DO PARÁ - PA, 12 de Abril de 2019

 ALBERTO ABREU ARAUJO 
Comissão de Licitação

Presidente
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