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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAAO N° 005/2018 

OBJETO: CONTRATAÇAO DE SERVIOS DE CARTORIO PAPA REGISTROS DE 

NASCIMENTO E REGISTRO DE ÓBITO – CACHOEIRA DO PIRIÁ -PARÁ.  

 

1-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

A Inexigibilidade de Licitação tem como fundamento o art. 25, Caput,  

conjuntamente com o art.  26 da Lei no 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores e demais dispositivas legais pertinentes à matéria. 

 

2-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO: 

Os fatores determinantes para a contratação dos serviços acima citados, 

através de procedimento de Inexigibilidade de Licitação estão em razão de 

existir único Cartório neste Município vizinho de Santa Luzia do Pará, que 

presta os serviços requisitados pela Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá; 

 

A inviabilidade da competição, com fundamento no caput do artigo 25 da Lei 

Federal n° 8.666/1993 e a contratação do serviço deste objeto constitui 

necessidade imperiosa a contratação deste ente público, pois urna vez que os 

serviços a serem contratados são essenciais para a finalidade pretendida pela 

contratante. 

 

Ainda sobre o assunto, Maria Silva Zanella di Pietro, arremata: "nos casos de 

inexigibilidade, não ha possibilidade de competição, porque só existe um objeto 

ou uma pessoa que atenda as necessidades da Administração; a licitação é, 

portanto, inviável." (Direito Administrativo 11 Ed. Jurídica Atlas, São Paulo: 

1777 p. 302). 

 

Assim, com esteio no preceito legal acima invocado, esta Câmara Municipal 

lança mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para suprir 



                                                                  
 
 

                                                                 ESTADO DO PARÁ 
                                     CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
                                         COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                             BR 316 – Km 296 – CEP 68.617-000 - Cachoeira do Piriá - Pará 
                                                           CNPJ: 01.612.359/0001-82 

de imediato uma demanda real e necessária para atender os anseios da 

população.  

Forem todas as razões expendidas e, também, pelas recomendações legais 

previstas no artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a seguir transcrito, restam largamente comprovados a razão da 

contratação sob a forma de inexigibilidade. 

 

Segundo o Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. E inexigível a licitação: Quando 

houver. inviabilidade de competição. Assim nos ensina Marcel Justen Filho ao 

discorrer sobre a existência de monopólio: "O monopólio caracteriza-se quando 

existe um único fornecedor para um produto ou serviço no mercado. Isso 

envolve, inclusive, serviços públicos. Assim, imagine-se a necessidade de 

transporte de produtos através de linha férrea. A hipótese, no Brasil (e 

enquanto não for adotado o modelo de compartilhamento de infraestruturas 

essenciais), conduz a ausência de pluralidade de alternativas, na medida em 

que somente um prestador de serviços públicos se encontra em condições 

jurídicas de prestar 0 serviço" (In Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. São Paulo: Dialética, 2012, página 414). O procedimento 

licitatório, nesse case, restaria inócuo, diante da impossibilidade de 

competição, circunstância essa que inviabiliza a licitação, seja per desperdícios 

de tempo seja por dispêndio desnecessário AC erário. 

Segundo o mestre Hely Lopes Meirelles: "Em todos esses casos a licitação 6 

inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar competição 

entre eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor proposta 

guando apenas um e o proprietário do bem desejado pelo poder público ou 

reconhecidamente capaz de atender todas as exigências da Administração no 

que concerne a realização do objeto do contrato" (In Direito Administrativo 

Brasileiro. São Paulo: Nalheflros, 1999, página 257). 

  

A escolha recaiu sabre a empresa CARTÓRIO PÚBLICO DA SANTA LUZIA 

DO PARÁ, inscrita no CNPJ no 05.232.309/0001-20, localizada na AV. Castelo 

Branco, n.º 596, Centro, Santa Luzia do Pará, por ter apresentado 

documentação necessária, comprovando ser o único Cartório de Registro Civil 

na Comarca de Santa Luzia do Pará a Comarca mais próxima da Comarca de 

cachoeira do Piriá, para atender as necessidades da população do referido 

Município, justificando, assim os motivos da escolha. 
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4-JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

Pará efeito de verificar a razoabilidade do preço desembolsado pala Câmara 

Municipal e definir sobre a validade da contratação direta, par inexigibilidade de 

licitação, para a contratação em comenta, a valor de R$-18.000,00 (dezoito mil 

reais), proposta pelo CARTÓRIO PÚBLICO DA SANTA LUZIA DO PARÁ , que 

detém direito único sob a prestação dos serviços em tela, conforme certidão de 

unicidade apensada junta a documentação de habilitação que aparenta 

encontrar-se compatível com o interesse público. 

 

Diante do exposto, apresentamos as justificativas para a ratificação da Câmara 

Municipal de Cachoeira do Piriá e posterior publicação consoante a parágrafo 

único do art. 26 da Lei de Licitações. 

 

                                        Cachoeira do Piriá – Pará, 12 de  janeiro  de 2018 

 

 

                        __________________________________ 

                              OAB/PA 9789 – assessor  jurídico   


		2018-01-12T11:36:54-0300
	SAMUEL BORGES CRUZ




