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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº 1049/2022 FMS 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
A empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita 

no C.N.P.J. sob o nº 07.797.967/0001-95, ofertou os preços vantajosos para administração 
pública, com o valor total de R$ 10.865,000 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), o 
qual foi comprovada por meio de pesquisa em Contratações similares e por apresentação — 
POR PARTE DA CONTRATADA, de notas de empenho que comprovaram a 
exequibilidade do Objeto com o valor apresentado, evitando assim infortúnios à execução 
da apresentação, bem como danos ao erário público. 

 
Portanto, visando a análise e julgamento de propostas em estrita 

conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da economicidade, da publicidade, da probidade administrativa. O pagamento 
deverá ser realizado de acordo com o instrumento contratual. 

 
Desta maneira, entendo estarem presentes todos os requisitos para a 

contratação pretendida, submetemos esses esclarecimentos à autoridade competente para 
análise e deliberação. 

 
O Tribunal de Contas da União (TCU) reforçou entendimento já presente 

na Orientação Normativa 17/2009, da AGU, de que: 
 

“É obrigatória a justificativa de preço na inexigibilidade de 
licitação, que deverá ser realizada mediante a comparação 
da proposta apresentada com preços praticados pelo futuro 
contratado junto a outros órgãos públicos ou pessoas 
privadas”. 

 

Observe-se que orientação normativa em destaque permite que os preços 
colhidos na referida pesquisa tanto podem ser provenientes de preços praticados em 
contratos públicos e privados. 
 

Brasil novo/PA, 27 de setembro de 2022. 
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