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COMUNICAÇÃO INTERNA 

 
Altamira – PA, 01 de junho de 2021. 
 
 
DO: Prefeito Municipal de Altamira. 
PARA: Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
ASSUNTO: Possibilidade de Contratação através de Inexigibilidade de Licitação. 
 
 

 Prezado Presidente da CPL, 

 

                                  Tendo em vista a necessidade de realizar contrato entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA e a Empresa E COMBR SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 07.635.117/0001-90, com sede na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca 246 e sala 403 A - Centro - Chapecó/SC CEP: 89.802-140, 

para o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de software em modelo SaaS (Software as a Service), de uma plataforma 

digital, específica e integrada para operação e gestão de processos habitacionais e 

regularização fundiária. A plataforma deve atender aos normativos dos programas 

das área de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária, a exemplo do 

Programa Minha Casa, Minha Vida/Casa Verde e Amarela e Lei do REURB 

(13.465/2017),  incluindo gestão de cadastros de pessoas, imóveis, núcleos, gestão 

de documentos, seleção de beneficiários, enquadramento/verificação de critérios, 

gestão dos processos de habitação e REURB e ainda estar em conformidade com a 

Lei Geral de Proteção de Dados n º 13.709. 

    Essa medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para 

atender o interesse público 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 orientação e 

ensinamentos de maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui 

comprovada qualificação especializada, também, de reconhecida experiência adquirida 

com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que 

seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta 

Prefeitura. 
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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, diante da necessidade de 

manter controle e equilíbrio da execução do orçamento especificamente da programação 

das despesas por meio das suporte técnico e serviços, normatizadas no art. 48 alínea b 

da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.                   

Isto posto, sugerimos a fineza de verificar a possibilidade de 

contratação da referida empresa, através da modalidade inexigibilidade, fundamentada no 

inciso II do artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Diante dos documentos comprobatórios apresentados em anexo, para 

a Contratação dos Serviços de Software, constata-se tratar de empresa possuidora de 

experiência profissional especializada e apresenta um vasto tirocínio no desempenho na 

área de Assessoria de Órgãos da Administração Pública, para executar com 

confiabilidade os serviços de software de suporte técnico e treinamentos a esta Prefeitura 

Municipal. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Claudomiro Gomes da Silva 

Prefeito Municipal 
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