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OFÍCIO Nº 03/2017 
 
Ilmo. Prefeito Municipal, 
 

Valho-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria autorização para a 

contratação de periódico online, por meio de processo de inexigibilidade de licitação, com 

fulcro no artigo 25, I da Lei 8.666/1993. Para tanto, cabe contextualizar a necessidade e 

justificar a razão pela qual o procedimento de em tela é o adequado. 

 

O requerimento se contextualiza e se justifica frente à necessidade de manter os 

servidores municipais atualizados nos assuntos afetos à Administração Pública, 

especialmente quanto às novas políticas públicas, bem como conhecer como vem se 

posicionando os Tribunais de Contas Estaduais, Tribunais de Justiça e Cortes Superiores 

(TCU, STJ e STF), para que a condução da coisa pública se dê cada vez mais em sentido 

acertado para primar pelos princípios basilares que regem o Poder Público, 

especialmente, os princípios da legalidade e eficiência. 

 

Nesse viés, tomou-se conhecimento que a empresa EDITORA ELETRÔNICA 

SOLVE - EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CPNJ n. 21.271.352/0001-51 conta 

com periódico online mensal focado em temas públicos, compilando informações, 

notícias, políticas públicas e julgamento dos Tribunais em temas de grande interesse e 

impacto no dia a dia técnico dos servidores municipais, cujo conteúdo é exclusivo e só 

pode ser adquirido junto à empresa, o que inviabiliza a competição e justifica a 

contratação direta vide inexigibilidade de licitação. 

 

Nesse viés, solicitou-se à referida empresa orçamento para contratação do serviço 

para o período de 12 (doze) meses, oportunidade em que se apresentou o valor de R$ 

2.500,00(dois mil e quinhentos reais). 

 

No mais, ainda no que se refere ao preço apresentado, como não há no mercado 

empresas concorrentes, na sequencia do procedimento deverá ser solicitado à empresa 

informação de quais preços esta pratica com outros clientes, para que fique demonstrado 

que está praticando para o Município preços semelhantes, justificando assim o não 

superfaturamento para a administração. 
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Por fim, essas circunstâncias (inviabilidade de competição e fornecedor exclusivo) 

denotam, em princípio, o enquadramento da possibilidade da contratação se realizar de 

forma direta, por meio de inexigibilidade de licitação na forma do artigo 25, I, da Lei 

8.666/1993, observadas as exigências do artigo 26 quanto a formalização do 

procedimento. 

 

Dessa forma, frente à contextualização, requer a autorização para realizar a 

contratação. 

 

07 de abril de 2017. 
 

LUIZ JOÃO GEREMIA 
Secretário Municipal de Administração 
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Ofício nº 03/2017 
 
Ref.: AUTORIZAÇÃO  
 
 
 
 

Em atenção ao Ofício nº 03/2017, enviado pela Secretária Municipal de 

Administração e considerando a relevância do objeto e a necessidade de aprimorar o 

desempenho dos servidores públicos municipais junto as suas funções, autorizo o pedido 

ora formulado.  

Encaminhe-se ao Departamento Contábil para verificação de dotação 

orçamentária e à Divisão de Licitações para averiguar se a empresa EDITORA 

ELETRÔNICA SOLVE - EIRELI – ME. está regular no que se refere a sua habilitação 

jurídica e fiscal e se de fato responde como fornecedora exclusiva. Após, ao 

Departamento Jurídico para emissão de Parecer.  

Por fim, estando tudo em ordem, encaminhe-se novamente à Divisão de 

Licitações para efetuar os trâmites de formalização do contrato e, em trânsito direto ao 

Departamento de Finanças para empenho e demais formalidades nos termos da lei. 

 
07 de abril de 2017. 

 
 

CAETANO ILAIR ALIEVI 
Prefeito Municipal 
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OFICIO Nº 03/2017 
 
À 
EDITORA ELETRÔNICA SOLVE - EIRELI – ME. 
CPNJ nº 21.271.352/0001-51 
Rua Cotovia, n º.132, Jardim Claudia - CEP nº 83.326-320 
PINHAIS-PARANÁ.  
 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 

Por meio deste, solicitar informações acerca do interesse desta empresa na 

contratação por este Município, a título de inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 

25, I, da Lei n° 8666/93, do serviço de periódico online, na forma das especificações 

apresentadas em proposta comercial. 

 

Em havendo interesse, solicitamos a remessa dos seguintes documentos para 

averiguar o preenchimento dos requisitos legais e, assim, a possibilidade de efetivar 

futura contratação:  

 

(1) Documentos de habilitação jurídica (art. 28 da Lei 8.6666/1993): (1.1) ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

(2) Documento de regularidade fiscal (art. 29): (2.1) Comprovante de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); (2.2) prova de inscrição no cadastro 

de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

(2.3) comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, Municipal e 

Estadual; (2.4) comprovação de regularidade fiscal para com o FGTS e 

comprovação de regularidade fiscal para com o INSS;  (2.5) prova de inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;  

 

(3) Documentos de habilitação técnica (art. 30): (3.1) registro ou inscrição na 

entidade profissional competente;  
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(4) Documentos da qualificação econômico-financeira (art. 31): (4.1) balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa;  

 

(5) Comprovação de fornecedor Exclusivo; (5.1) Certificado/declaração de 

exclusividade fornecida pelo órgão competente para tanto; 

 

Ao ensejo, esclarecemos que a presente requisição não vincula este 

Município a qualquer futura avença contratual, de modo que se analisará a documentação 

encaminhada, a fim de atestar a presença dos requisitos legais. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, externamos votos de 

consideração. 

 
ANTONIO VALDUIR SERAFINI 

Presidente Comissão de Licitação 
 
 

CAETANO ILAIR ALIEVI 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 
 
Ref.: Documentação apresentada e justificativa do preço 
 
 
 

A Empresa EDITORA ELETRÔNICA SOLVE - EIRELI – ME. atendeu à 

solicitação do Município e encaminhou a documentação solicitada, a qual se encontra em 

ordem e com os prazos de validade atuais. 

 

Com relação ao preço apresentado na proposta comercial, diante do fato 

de tratar-se de fornecedor exclusivo, inviabilizada está a pesquisa de mercado. No 

entanto, comparando o preço proposto àqueles praticados com outros clientes, segundo 

comprovação trazida pela empresa, denota-se que estão compatíveis com os valores que 

pratica no mercado. 

 

 

 
 

ANTONIO VALDUIR SERAFINI 
Presidente Comissão de Licitação 
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PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 
 
 
 
 
Objeto: contratação de periódico online 

  

Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

 

 

Dotação orçamentária disponível para a contratação: 

DOTAÇÕES 

Exercício 
da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2017 320 03.001.04.122.0401.2005 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

 

 

 

 

 

Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi 
CRC/PR 066669/P 

Contadora 
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TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 
 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2017 
 

 
 
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS torna público, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 

8.666/93 e embasado em parecer jurídico, que reconhece a inexigibilidade de licitação 

para a celebração de contrato de prestação de serviços com a EDITORA ELETRÔNICA 

SOLVE - EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CPNJ n. 21.271.352/0001-51, visando 

a contratação de periódico online, conforme especificações da proposta comercial. 

 
 

07/04/2017. 
 
 
 

ANTONIO VALDUIR SERAFINI 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
Ratifico a contratação direta, mediante inexigibilidade, conferida nos termos acima. 
 
 
 

CAETANO ILAIR ALIEVI 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. 03/2017 - Secretaria Municipal de Administração. 
Órgão: Gabinete da Secretaria Municipal de Administração. Contratada: EDITORA 
ELETRÔNICA SOLVE - EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CPNJ n. 
21.271.352/0001-51. Objeto: contratação de contratação de periódico online conforme 
especificações da proposta comercial. Valor do contrato: R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) Prazo: 24 meses. 

 
 Manfrinópolis em, 07/04/2017 

 
 
 
 

LUIZ JOÃO GEREMIA 
Secretário Municipal de Administração 


