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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de ALMEIRIM, através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE 
ALMEIRIM, consoante autorização do(a) Sr(a). OTACILIO FRANCA ALVES, na qualidade de ordenador(a) de 
despesas, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE MÍDIA RÁDIO FM, MÍDIA EM  REDES SOCIAIS E MÍDIA EM TELEVISÃO, PARA 
AMPLA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES,  PROGRAMAS, EVENTOS E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE 
INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA  MUNICIPAL DE ALMEIRIM - PA. 

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

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ações 
a serem desenvolvidas junto a CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, por não dispormos na nossa estrutura 
organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

A contratação em tela será de suma importância a essa casa de leis para efeitos de divulgação de suas  
ações a população do município, tendo em vista que um dos princípios basilares da administração pública é a 
publicação dos seus atos para o conhecimento de toda a sociedade, promovendo a maior transparência possível aos 
cidadãos, dando subsídios para que todos possam conferir a eficácia dos atos praticados pelo poder legislativo 
municipal e possibilitar o controle e fiscalização por parte da população ou por outros órgãos públicos como: saúde, 
educação, infraestrutura e órgãos fiscalizadores em geral.

Assim sendo, a contratação ajudará a cumprir o princípio constitucional da publicidade que é 
intimamente ligado à moralidade e ao direito à informação, dando valor moral a todo ato praticado, expondo o mesmo 
a coletividade, contribuindo para uma melhor relação da câmara de vereadores deste município com a população. No 
entanto, é notório que existe apenas uma Rádio no município que detém autorização da Agencia Nacional de 
Telecomunicações ? ANATEL, para funcionar como empresa de serviço de Rádio fusão, portanto único prestador de 
serviços nas condições pretendidas pela Câmara Municipal, verifica-se ser razoável a contratação dos serviços da 
presente Inexigibilidade, por entender que estes serviços são realizados pelo único prestador de serviços existente no 
Município de Canaã dos Carajás, não havendo assim outros licitantes que possam apresentar propostas, ficando 
portanto  descartada a possibilidade de concorrência.
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RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa A S  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI, em 
consequência na notória especialização do seu 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. art. 25, caput da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
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 A S  SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), levando-se 
em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 ALMEIRIM - PA, 04 de Abril de 2022

 OTACIMAR DE OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR 
Comissão de Licitação

Presidente
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