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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 048-1/2022-PMPM 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Art. 25, inciso II da Lei n° 8.666/93 

 

Porto de Moz – Pá, 26 de dezembro de 2022. 

 

A  

Ilustríssima Senhora 

Daiane Regina Martins Gonçalves Lima 

Presidente da CPL – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Assunto: Abertura de Procedimento visando contratação por Inexigibilidade de Licitação 

 

Após análise da conveniência e oportunidade da contratação solicitada e constatação da necessidade, 

indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa, pareceres da Assessoria Jurídica 

e Controle Interno, bem como entendimento da CPL quanto à existência dos requisitos legais exigidos 

para a contratação pretendida;  

 

AUTORIZO à Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 013/GAB/PMPM, de 01 

de abril de 2022, e em consonância  art. 25, inciso II da Lei n° 8.666/93, bem como ao disposto no 

artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, a abrir procedimento de 

contratação por Inexigibilidade de Licitação para o objeto “Contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria junto ao setor de licitações de forma 

contínua, destinado  a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, abrangendo os 

serviços profissionais de Assessoramento e orientação à Comissão de Licitação e Pregão, na 

formalização de processos administrativos vinculados às licitações públicas, formalização de processo 

de Inexigibilidade e Dispensa de licitação, análise de editais, elaboração de minutas de editais e 

contratos, Termo de Referência, Justificativas e Aditivos de contratos, elaboração de parecer da 

comissão de licitação em atos administrativos e procedimentos licitatórios, atas, relatórios, 

impugnações, recursos, e demais procedimentos administrativos pertinentes em que se necessite do 

conhecimento técnico especializado, para suprir as demandas existentes deste Município”. 

 
Ao final, estando o processo devidamente instruído, retorne-se para análise e ratificação pela 

autoridade competente.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Rosibergue Torres Campos 

Prefeito Municipal 
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