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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 010924/2021 

 
DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO   

 
                              Com base na proposta apresentada pela empresa A M ABUCATER DE 
SANTANA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.619.970/0001-11, com sede na Avenida São 
Sebastião, nº 979, Santa Clara, CEP: 68005-090, Santarém/PA, o preço mensal de R$ 
18.317,29 (dezoito mil, trezentos e dezessete reais e dezenove centavos) compatibiliza-se 
com o objeto da contraprestação pretendida pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
ALTAMIRA, diante das necessidades de promover a automatização dos procedimentos 
administrativos com softwares, modernos e ágeis, que permitam uma gestão moderna e integrada 
da SEMED e ESCOLAS, tais quais, Gestão Acadêmica, Pedagógica, Gestão de Diário de Classe 
e Gestão de Desempenho Educacional, além do Gerenciamento Administrativo de Servidores, 
Docentes e não Docentes, com a alimentação diária de dados, possibilitando a elaboração e 
emissão de relatórios de acompanhamento das atividades, bem como a emissão de relatórios 
consolidados, desta forma atendendo aos requisitos necessários ao atendimento das legislações 
internas e externas da Secretaria Municipal de Educação de Altamira. 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, 26 de maio de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Rodolfo Regis Nogueira Cabral 
Presidente da CPL 
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