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AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE  Nº  026 /2013

O Município de Jataí, por meio do Presidente da  Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos interessados que fará realizar licitação, na 
modalidade Convite, do tipo menor preço total, visando a empreitada 
global  para  serviço de instalação de alambrado e portão no Centro de 
Referência da Assistência Social-CRAS, localizado á Av. E, Qd. 30, Lts 10/11, 
Vila Sofia, Jataí/GO, conforme especificações constantes do Edital.
Abertura: 14/03/2013 – às 14:00h.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – Setor 
Santa Maria, Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone-fax Licitações: (64) 3632-8849/8841

JOÃO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

___________________________________________________________

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 13 / 2013

 DECLARA INEXIGÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA 
TRIBUTÁRIA AO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NO QUE ATINE A IDENTIFICAR 
E LEVANTAR VALORES UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DO IPM/ICMS DE 
2013, A VIGORAR EM 2014 QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais.

 Considerando a necessidade de contratação de empresa 
para prestar serviços técnicos de consultoria tributária ao município, 
especialmente no que atine a identificar e levantar valores utilizados para 
formação do IPM/ICMS de 2013, a vigorar em 2014, durante o exercício de 
2013;

 Considerando e adotando os fundamentos do parecer jurídico 
em anexo, o qual entende que, no presente caso, é viável e revestida de 
legalidade a declaração de inexigibilidade de licitação para contratação de 
serviços técnicos de consultoria para a Administração Pública Municipal;

 Considerando e ratificando as informações prestadas pela 
Secretaria da Fazenda, que informa e sugere como sendo vantajosa, a 
este Município, a proposta de preço apresentada pela empresa Souza e 
Gonçalves Adv. E Consultores Ass.;

 Considerando que realmente esta empresa, com competência 
e responsabilidade, presta serviços técnicos de consultoria jurídica 
especializada a municípios do Estado de Goiás . 

Considerando, também, a sua experiência e uma alargada folha de 
serviços prestados em seu ramo de atividade e, ainda, que seus preços 
estão razoáveis e de acordo com os praticados por outros profissionais e 
empresas do ramo e perfil.

 Considerando a impossibilidade fática, lógica e jurídica de abrir 
um processo licitatório para contratação de uma empresa deste gabarito, 
e com a vasta experiência em de consultoria jurídica municipal, e que 
esta Administração, discricionariamente, tenha confiança no trabalho 
a ser realizado pela contratada, tendo em vista os trabalhos realizados, 

anteriormente, perante vários municípios e outros entes públicos.
   
 Considerando o que dispõe o art. 25, caput, da Lei 8.666/93, 
o qual autoriza contratação direta, com declaração de inexigibilidade de 
licitação, quando for inviável a competição para a contratação de empresa 
para a prestação de serviços técnicos de consultoria técnica.
 Considerando que o Eg. Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás entendeu ser caso de inexigibilidade de licitação os 
serviços de consultoria técnica municipal.
 Considerando que a jurisprudência e doutrina pátrias já há 
muito vem entendendo a viabilidade da contratação via inexigibilidade 
de licitação, quando os serviços técnicos especializados são de caráter 
singular, e quando, a empresa prestadora detém notória especialização no 
ramo e de corpo técnico especializado.

 R E S O L V E :

 I - DECLARAR a inexigibilidade do procedimento licitatório, para 
contratação de serviços técnicos de consultoria no que atine a identificar e 
levantar valores utilizados para formação do IPM/ICMS de 2013, a vigorar 
em 2014, para este Município, durante o exercício de 2013, conforme 
minuta do contrato  anexa.

 II  -  RATIFICAR a inexigibilidade de licitação para a contratação 
da empresa SOUZA E GONÇALVES ADV.E CONSULTORES ASS., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.785835/0001-
46 com sede na rua João de Abreu, 192, Setor Oeste, Goiânia-Go. neste ato 
representado por seu Diretor, Sr. Roberto de Souza, brasileiro, advogado, 
OAB/GO nº 8.026 para realização dos serviços especificados, no valor 
global de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), os quais 
serão pagos da seguinte forma: 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a 
primeira parcela e mais nove parcelas mensais de R$21.000,00 (vinte e um 
mil reais), a serem pagos mediante autorização para crédito em conta, até 
o último dia de cada mês.

 III  -  Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Jataí, 06 de março  de 2013.

Humberto de Freitas Machado
PREFEITO MUNICIPAL
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