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DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

                              Com base na proposta apresentada pelo profissional TATIANE 
PEREIRA GUIMARÃES, pessoa física, inscrita no CPF/MF nº 862.392.522-04 residente 
na Av. Fidelis Lorenzoni, s/n, Bairro Fidelis Lorenzoni, Brasil Novo-PA, o preço mensal 
de R$ 25.500,00 (vinte  e cinco mil e quinhentos reais), compatibiliza-se com o objeto da 
contraprestação pretendida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASIL 
NOVO, diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, que 
mobilizarão o profissional para a contratação direta, não só como despachar na sede 
Municipal, mas com a disponibilidade do profissional para acompanhar e atender os 
assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e requisitarem pronta e imediata atenção. 
Dependente do grau de comprometimento e de dedicação do profissional, em razão do 
alcance e da expressão do objeto contratação. A ressaltar que o preço ajustado entre as 
partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo o 
profissional contratado assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, 
securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas do 
profissional, para o regular cumprimento do contrato. 

 
Foram realizadas consultas de preços diretamente no Mural de 

Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCM/PA, no qual foram 
identificados os contratos em anexos, para comprovação dos valores praticados no 
mercado. 

 
DA BASE LEGAL 

 
                             Desse modo, para se caracterizar a possibilidade de inexigibilidade de 
licitação com fulcro no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. 
  

Brasil novo/PA, 31 de março de 2022. 
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