
 
 

ATA DE SESSÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 

 

Aos trinta e um dias do mês janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 

treze horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João 

Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente 

constituída pelo Sra. Prefeita, na forma da n.° 2838/2017, para o ato de 

apreciação dos procedimentos administrativos para a contratação da 

Empresa ADPM – Administração Pública para Municípios Ltda, para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e 

consultoria contábil e financeira, para atender esta Prefeitura Municipal. A 

Presidente colocou em análise os documentos da empresa ADPM – 

Administração Pública para Municípios Ltda, bem como o Parecer Jurídico 

do Procurador Geral do Município e Parecer Técnico Contábil favoráveis à 

contratação da mesma, por enquadrar-se os serviços prestados por ela nos 

termos do art. 25, c/c o art. 13, da Lei Federal n.º 8.666/93.  Aberta a 

palavra todos os presentes manifestaram-se de acordo com o Parecer 

Jurídico do Procurador Geral do Município e Parecer Técnico Contábil. Da 

análise dos documentos apresentados a CPL verificou que todos estavam 

de acordo com as exigências legais vigentes, exceto quanto às Certidões 

Negativa de Tributos Federais, Estaduais, Municipais e CRF FGTS que 

expiraram a vigência e foram renovadas e incorporadas ao certame. A 

Comissão deliberou, portanto, pela contratação por Inexigibilidade da 

Empresa ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda, nos termos 

do art. 25, c/c art. 13, da Lei Federal n.º 8.666/93, “Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos". A Comissão entendeu, também, com base no 

Pareceres, na justificativa e na solicitação que os serviços a serem 

prestados são adequados à plena satisfação do objeto do contrato a ser 

firmado, cuja escolha aí se justifica, com a indicação de sua notória 

especialização e com o preço que esta dentro da faixa daqueles praticados 

pelo mercado. Em nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, 

lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 

presentes. 

 

 

 

 
 
 


