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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

INEXIGIBILIDADE Nº. 010926/2021 

 
DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO   

 

                              Com base na proposta apresentada pela empresa E-COMBR SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.635.117/0001-90, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 

246 sala 403 A - Centro Chapecó/SC - CEP: 89.802-140 E-mail: comercial@sishabi.com.br, o preço mensal 

de R$ 6.983,34 (Seis mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) compatibiliza-se 

com o objeto da contraprestação pretendida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA, 

diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, para a prestação de serviços de 

software em modelo SaaS (Software as a Service), visando o planejamento e exercício da governança das 

aquisições no âmbito da Prefeitura, com avaliação a direcionar a priorização e o acompanhamento das 

aquisições com foco na economia de recursos e aumento da eficiência das aquisições públicas de bens e 

serviços. A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum 

acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, 

comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, 

para o regular cumprimento do contrato. 

 

Foram realizadas consultas de preços diretamente no Mural de Licitações do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará – TCM/PA, no qual foram identificados os contratos em anexos, para 

comprovação dos valores praticados no mercado. 

 

DA BASE LEGAL 

 

                             Desse modo, para se caracterizar a possibilidade de inexigibilidade de licitação com fulcro 

no artigo 25, inciso II. 

  

 

Altamira/PA, 02 de junho de 2021. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

___________________________________ 

Rodolfo Regis Nogueira Cabral 

Presidente da CPL 
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