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JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

  
  

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Faro, Estado do Pará, da Prefeitura 

Municipal de Faro – Pa, composta pelos servidores públicos municipais Senhores: Rômulo 

Soares Merêncio - Presidente, Darleia Feijó Rocha – Secretária e Jordenildo Pinto Sarmento – 

Membro Comum, com fundamento no Art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, ambos da 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de l993, e suas ulteriores alterações, e, a inviabilidade de 

competição, resolve reconhecer e declarar a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS NA RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE 

RECEITA PÚBLICA, À TÍTULO DE ROYALTIES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, VISANDO PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, conforme fundamentações abaixo:  
  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

  

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III 

e parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 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 tais como:   

  

O propósito de auxiliar esta Administração Pública Municipal na revisão e recuperação da 

receita pública, a título de royalties da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), dada a complexidade, especificações e peculiaridades da propositura 

deste assessoramento jurídico, surgiu a necessidade de um serviço profissional especializado 

com vistas ao escorreito atendimento do princípio da legalidade. A singularidade dos 

serviços prestados por advogados consiste em seus conhecimentos individuais, estando 

ligada à sua capacitação profissional, sendo, desta 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.  
  

RAZÕES DA ESCOLHA  

  

A escolha recaiu na pessoa física MARIA DE FÁTIMA MADRUGA FARIAS MENDES CPF 

nº:947.038.170-04 / OAB/RS: 98.892 , em consequência da notória especialização do seu 
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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. 25, II, c/c o art. 13, III, da Lei de nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, a licitação é inexigível.  
  

JUSTIFICATIVA DO PREÇO  

  

A escolha da proposta foi vantajosa, decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que 

nos permite inferir que o preço se encontra compatível com a realidade mercadológica.  
  

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a pessoa física MARIA DE 

FÁTIMA MADRUGA FARIAS MENDES , no valor orçado em sua proposta ofertada, 

conforme documentos acostados aos autos deste processo.  
  

FORMA DE PAGAMENTO  

  

O valor dos serviços, serão firmados por contrato específico, nos seguintes termos:  

Valor do serviço prestado: propostos para a prestação do serviço acima discriminado a 

importância mensal de 20% (vinte por cento), ou seja, para cada R$ 1,00 (um real) 

arrecadado ou recuperado será pago R$ 0,20 (vinte centavos) do benefício econômico 

efetivamente proporcionado ao município em razão das decisões judiciais ou administrativas 

obtidas, a contar da data do primeiro repasse após a decisão judicial.  

 

   

Faro - Pa, 30 de Novembro de 2021.  
  
  

  

______________________________  

Rômulo Soares Merêncio  

Presidente da CPL  
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