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A lrexigibrlidadê têm como
I1, ParágÍafo 1' c/c Artiqo 13r
Licitaçôes .o. 8.666l93 e suas

Àrtigo 25, incis.
da Lei !ed,êrêr de
posteriorés, ôndê

DÀ !'UNDÀMENTÀÇÀO TEGÀT

Av Dom Pedro l, n' 915, CEP. 63 440-000, Báirrô do Cerlro - AbaetãtLbá Párá
Telêionê: (91) 3751_2999

INSTITUTO DE PREIl DÉNCI/1 DO MIiNICiPIO
I)F, Á RÁETETUBIl - IPMA
C N PJ : 0 I. 5 I 0.5 7ó,/000 l -6 I

Eu, Àrinéa de Moraes da silvâ, Prêsidentê dà con!ssão
Pêrmânêntê dê LicitaÇão do lnstitlto dê !!4idência rtuniêipâl
dê Àbàêtêtubà - PÀ, e por ordêm dô Di!êEo!/P!êsidêDte, quê nó
uso dê suas atribuiçÓ-ês aulôrizôu, venho abrir o prêsêntê
pro.esso de !àrà contratação de Enprêsa
EspecialiTada para PrêstaÇão dos S,-rviços dê Cônsultoria e
Assessoria êspêciali2ada nà áreê dê qesl:ãô, visàndo à

cêriificaçãô nô nivê1 de aderêncja I ôu I1 nô progr.na de
cêrtificâÇãô rnstitucional e !1ôdêinizaÇãô da Gêstào do Reqimê
Própriô d€ Previdê.cià socià1 Pró Gêstáô - RPPS do IPMÀ
lnstituto de Pxevidênciê do Mu.icipiô d€ Àbaêtetuba/PA.

Àrt. 25. É irexrgivêr à ]i.itação
quà.dô nouve, i.viabilidadê de
competiçâo, ên especial:
rI - par. a co.tratãção dê serviÇos
técnicos enumeiãdos nô art. 13 dest.
l,êi, de natureza s1!9uràr,
prófissiônàis ou enprêsas dê .otória
esp€cializàçào, vêdâda
inexigibilidade Para sêrviços de
publicidãde ê divut'laçáo;
§ le co.sidêrã-sê de .otória
especialização ô profissional
enpresa cujô côn.€ito no camlo dê sDa
Êspêcialidad€, dêcorrentê de desêmpênhô
antêrior, esLudôs/ êxpêriências,
publicaçôes, ôrgànizàção,
àpàrêlhamento, equipe técíica, ôu de
outros requisitos 41â.ionados con sués
àtividàdes, pe.mita inferir que o sêu
trábâlho é ess€ncia}
tndiscutivelmentê o mais adêquado à
p1êna 5átisfâção do objeto do conIrarô.
Àrt. 13. Pãra os fins dêsta Lêi,
cônsidêram-se serviços técnicos
prôfi3sionais êspêcia1izâdôs
trabàlhos rêlàtivos

PÀOCESSO DE INEXIGIBIIIDÀDE



I NS'IITUTO DE PREYI DÊNCTÁ DO MANrciPrc
I'F.ARÁETETUBA IPMÁ
C N P.l : 0 l. S I O. I 7ó/0U 1 -6 I

trr

III - assêssorias ôu cônsultôrias
técnicàs e auditorias finânceiràs ôu

À côntrataÇão dê Enpr,êsa Especiê1izadê para PrestaÇâo dôs
ServiÇos de Cô.suttoriã ê Àssessôria êspêcializada nâ áreê dê
gestào, visa.do à certificação no nivel de aderên.ia I ôu II
no progrôia dê Certifi.ação Institucional e l4ôdêrnizaÇão dà
Gêsrãô do Regihe Próprio de Previdência socià1 Pró Gesrão -
RPPS dô IPldÀ - I.stituto de Previdência do Municipio de
Âbàetêtubâ/PÀ prês.indê dê Iicitáçãô. como pelmÍte o ale. 13,
da Lêi n" 4.666/93, ê quanLo à .otória especializaçáo a que se
refere o alt. 25r inêiêô II, §1ó, dâ @aoa !êi, à àtuaçào
ântêrior tor!a-s€ cxitério obletivô quê permiLam .liscriminàr
êstê ôu aquele profÍssiônà1, dai quê sê devê conhêcer o5
critériôs dê êscorha do contrãtãnt€, que, cônô reprêsê.tantê
1egà1 d€sta.âsa previdênciária, está nô dirêitô dê fazê-lá,
segundô sen pôdêr dlscricioná.io e tanbém considerando quê à
empresa já prêsta serviços con rêsultados sàtisfàtóriôs,
cônhecendo todas as pêcu1iêridades inêrentes àos serviços à

DÀ CONTRÀTÀçÀO

JÚSTIEfCÀTIIA DO PREÇO

Av. Oom Pedro ll, n. o 915, CEP 68 440-000, Bairro do Cênlro - Abaetetuba - PaÉ
Tel€Íonâ: (91) 3751-2999

À escolha r€.ãiu à favôr da êmprêsa DVÀIONI CONSUT,IORIÀ
,,TDÀ CNP,r: 23.540.416/0001-06, €m dêcoüência da mêsnã pô.suir
una vàsLa êxperiência no m€r.àdô e já prestandó ôs sêrviÇôs dê
fôrna satisfátória para este instituto dê previdê..ia .ôm
resultadôs posiLivos ê tanbém pre5tando serviços pàrà outros
clientes quê o i.da.aran, atém de ser da confiança do

I sÊ9 rê.çê p.,ê ,

prestaçào dos serviçôs, ê .ôn .otóraa espe.iàrizaçêo. o preço
oferrado esta coniv€nte .ôm ô valor pralicádo no nercâdo
cônlôrne mé.1i. de preÇos pràticadôs €m ôutrôs muni.ipiós para
serviÇôs da dc acordo com .ôtações anexas aos
àutôs. CônslaLê sê que é a empresa é especiàlizada nô ràmo
ôbleto dÉsre pro.esso e possui en seu quadro fu.ciônà1
profissionàis capacitados para àtender com satisfaçá. e
qualidadê ôs sêiviÇos quê .tendem à necessÍdade do instituto.
Desta forma, nos Lêrmos do Àrt. 25, Ínciso II, pàrágrafo 1',
c/ô Àrtigo 13, Incisô II1, da Lêi dê r,icirêçôês.o. 8.666/9J e
suas alteraçõ€s pôsteriôrês, à IiciLáÇão é INExIcivE!-
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INSTITI]TO DE PREYIDÊNCIÁ DO UN]CíPIO
1)EÁBÁETETTiRA IPMA
C N P.l : 0 l.l I 0.5 76400 l -6 I

Àbàetêtuba/PA, 29 de serenbro de 2021

Eur Àrinéê de Môraês '1a SiIv., Presidentê dà Conrssão dê
JO INSTITMO DE PREVIDÊNCIÀ

ÀEÀE!ETDBÀ/!À, con base .a docune.[aÇão aprêsê.tada ê a
maLéria consLante nêste processó admi.isLrativô, à!ós
aulôri2ação e .letêrninaÇão êmiLida pê1ô Dlrêtôr Prêsidentê, ê
após ênissáo do Pãrêcêr Juldicô Pôsitivô àcerca dà
.ôntraLaçáo, ê nó usô das atribuiÇõês 1êqàis, vênho eritir a
prêsênte declaraÇão d€ IITEXIGIBILIDÀDE, fundànentada nos
termos lêqàis do Àrt. 25, inciso 11, e Pàrágrãfo 1", c/c
Àrtigo 1:l lnciso lIl, dà Lei Federal n o. 8.666/93 ê suàs
â:lleraçóes, para contrataçào do objeto do presente TERMo, quê
pàra co.star, ê êÍLpres. DvÀraNr coNsrrr,ToRrÀ
23 , 5{O . {16l0001-06 r como co.trata{:la.

DEcr.ÀxÀçÀo DE

o prêÇô m€nsa1 acordado entre o DÍrêtor/Prêsid-êntê do
lnstitutô e o r€sponsáve1 pela empresà pê1a P.êsLaÇãô dô3
Se.viços foi de RS 154.000,00 (Cento e ci.quê.r:à ê quatro mi1
reals) para rnsriruLo de Previdê..ia r4unlcipal de 

^t,àêtetub.
Os recursos para o rêfêridô paqamento sêrào provenientes 

'le_ .ôq.i ó dô.ô,óô ô.,drÕ.r;..d:

09 2?2 0001 2.263 - ManutenÇêo da Àdrinistraçãô dô rPldÀ-
3.1.90.39.00 Outro5 Serw, de Têr. Pêssôa Jur1di.a.

Sêndo o qúe tinhâmôs pârâ ô prêsênlê mônêntô, dêspêÇô - me;
Diante do exporto, emitó â prêsêntê Dêctàràçàô dê
Inêaigibilidade â seguir:

cómtssáô dê r,icitàÇãô

Av. Dom Pedro ll, n. " 915, CEP 68.440 000, Bairodo Centro Abaetetuba-PaÉ
Teeione:(91) 3751 2999


