
Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

O presente expediente se refere a contratação da empresa NP Capacitação e
Soluções Tecnológicas Ltda, objetivando a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de
preços praticados pela Administração Pública, totalizando o valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos
e noventa reais), conforme proposta em anexo.

A contratação será feita diretamente considerando à comprovação da
exclusividade pela ̂ Associação das Empresas Brasileira de Tecnologia da Informação - ASSESPRO
REGIONAL PARANÁ, a qual atestou que a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, é a
autora e única fornecedora do Brasil do produto com as especificações da ferramenta "Banco de
Preços", acima destacadas. Trata-se, portanto, de uma ferramenta exclusiva e indispensável para a
fase interna dos processos licitatórios.

A Divisão de Material e Património por sua vez, apresentou as devidas
informações em cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como
antecedente necessário à contratação com inexigibilidade e/ou dispensa de licitação.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, está- se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de ^Inexigibilidade de
Licitação", prevista no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Inexigibilidade de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 11 de setembro de 2017.

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras

A
Divisão de Material e Património

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 11 de setembro de 2017.

Simoni
superintendente
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