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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 
PATRIMONIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS. 
  
CONTRATADA: MAUSS TREINAMENTO EM GESTÃO LTDA 
CNPJ Nº: 16.555.587/0001-35 
ENDEREÇO: Avenida Flores da Cunha, 405, Casa 11, Bairro Gobbi, em Carazinho/RS, CEP: 99.500-000. 
VALOR: R$ 43.618,00 (quarenta e três mil, seiscentos e dezoito reais).  

 
 

LOCAÇÃO – SERVIÇO OU FORNECIMENTO – RESUMO: 
O presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação, tem por finalidade a contratação de 
empresa especializada para a realização de Inventário Patrimonial junto a Prefeitura Municipal de 
Barra Funda/RS. 
Os serviços a serem realizados, conforme Proposta da Licitante, são os abaixo descritos: 
a) Assessoramento nos serviços de contabilidade, especificamente no que tange aos registros do 
inventário patrimonial, reavaliação dos bens do ativo imobilizado, depreciação, amortização e 
exaustão;  
b) Revisão do cadastro patrimonial;  
c) Realização do processo de inventário patrimonial;  
d) Realização do processo de tombamento patrimonial e carga dos bens nos devidos setores que os 
utilizam;  
e) Entrega dos termos de responsabilidade de cada setor;  
f) Realização do processo de reavaliação patrimonial e/ou impairment;  
g) Pesquisa de preços na internet de bens similares para referenciar a reavaliação;  
h) Disponibilizar planilha excel com os dados cadastrais de todos os bens inventariados para a 
realização de importação destes dados pela empresa que mantém o software de patrimônio junto ao 
Município. Essa planilha estará de acordo com o layout previamente exigido pela empresa para 
possibilitar a importação;  
i) Elaboração dos laudos de avaliação dos bens inventariados;  
j) Preparação para o cálculo da depreciação mensal;  
k) Emissão de pareceres contábeis, se necessário;  
l) Entrega do dossiê com os documentos comprobatórios do trabalho realizado;  
m) Orientações diversas no decorrer do trabalho, inclusive a distância, via e-mail, telefone ou skype; 
n) Auxílio nos lançamentos contábeis ao final do processo contratado. 
Para execução do assessoramento contábil, cadastral e de inventário o investimento a ser realizado é 
composto da seguinte maneira:  

a) Inventário premium com o uso de engenharias:  

• Levantamento físico, lançamentos contábeis de: o 
o Bens móveis é solicitado o valor de R$ 7,00 por item, sendo 2.054 itens: R$ 

14.378,00;  

• Avaliação dos veículos e máquinas: É solicitado o valor de R$ 170,00 por laudo de avaliação 
emitido, sendo 40 laudos: R$ 6.800,00;  

• Imóveis para avaliação: É solicitado o valor de R$ 170,00 por laudo de avaliação emitido, 
sendo 132 laudos: R$ 22.440,00;  
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• Investimento total: R$ 43.618,00. 
O município deverá ceder o servidor responsável pelo patrimônio, para participar deste processo.  
O Prazo de execução será de 06 (seis) meses, com início dos trabalhos a partir de março. 
 
 
FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE - JUSTIFICATIVA: 
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 
regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações 
devem ocorrer por meio de licitações. 
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 

    (...) 
 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. ” 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a 
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos 
acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos 
mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta 
mais vantajosa às contratações. 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.  

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da 
legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. Entretanto, há 
aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando desnecessárias e/ou 
inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais. 
 Dentre as ressalvas permitidas pelo texto constitucional, a Lei nº 8.666/93 elencou, como não 
poderia deixar de ser, a inexigibilidade de licitação, isto é, a hipótese em que a realização de licitação 
é impossível, por exemplo, por não ser viável a estipulação de critérios objetivos para julgamento de 
propostas dos eventuais interessados em contratar com a Administração Pública.  
 As causas de inviabilidade de competição podem ser agrupadas em dois grandes grupos, tendo 
por critério a sua natureza. Há uma primeira espécie que envolve inviabilidade de competição derivada 
de circunstâncias atinentes ao sujeito a ser contratado. A segunda espécie abrange os casos de 
inviabilidade de competição relacionada com a natureza do objeto a ser contratado. 
 Na primeira categoria, encontram-se os casos de inviabilidade de competição por ausência de 
pluralidade de sujeitos em condição de contratação. São as hipóteses em que é irrelevante a natureza 
do objeto, eis que a inviabilidade de competição não decorre diretamente disso. Não é possível a 
competição porque existe um único sujeito para ser contratado, o que não é o caso em epígrafe. 
 Desta forma, este processo licitatório se enquadra na segunda categoria, eis que a referida 
empresa possui amplo e notório conhecimento na área de atuação, devido a qualificação do 
proprietário da mesma. 
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  Assim, a contratação da empresa MAUSS TREINAMENTO EM GESTÃO LTDA, encontra amparo 
legal no inciso II, do Art. 25 da Lei 8.666/93. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  

Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 13, incisos III e VI, e art. 
25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a Inexigibilidade de licitação: 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
(...) 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 
(...)” 
 

 Sobre o tema, vale transcrever a lição de Marçal Justen Filho: 
“Tratando-se de instituto complexo como se passa com a 
inexigibilidade, sua extensão dificilmente poderia ser 
estabelecida de modo meramente teórico. Dá-se um exemplo 
bastante esclarecedor. Se não existissem os três incisos do art. 
25, muitos seriam tentados a restringir a inexigibilidade 
apenas aos casos de ausência de pluralidade de alternativas. A 
existência do dispositivo do inc. III evidencia que o conceito de 
inviabilidade de competição tem de ser interpretado 
amplamente, inclusive para abranger os casos de 
impossibilidade de julgamento objetivo. Em outras palavras, a 
análise dos incisos do art. 25 permite identificar o conceito de 
inviabilidade de competição consagrado no caput do 
dispositivo.” 

 
RAZÕES: 
DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

Lei 8.666/93. 
Art. 26...... 
Paragrafo Único: 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante. 

 A empresa MAUSS TREINAMENTO EM GESTÃO LTDA possui amplo e notório conhecimento 
na sua área de atuação. 

 
 

DO PREÇO: 
Lei 8.666/93. 
Art. 26...... 
III - justificativa do preço 

 Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 
mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração realizar a 
contratação/aquisição sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 
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JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
A matéria vista no art. 25 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as hipóteses de Inexigibilidade de 

Licitação, onde a Administração pode contratar diretamente sem ter que se submeter ao protocolo das 
modalidades tradicionais e recomendadas, quando é inviável a competição.  

Nesse prisma, justifica-se a excepcionalidade da contratação direta de serviços técnicos 
especializados por ente ou órgão público, pela deficiência ou ausência no quadro de concursados de 
profissionais com o conhecimento necessário a execução do objeto pertinente. A singularidade dos 
serviços prestados pela empresa  MAUSS TREINAMENTO EM GESTÃO LTDA consiste em seus 
conhecimentos individuais, estando ligado à sua capacitação profissional, sendo, desta forma, inviável 
escolher o melhor profissional, para prestar serviços de natureza intelectual, por meio de licitação, 
pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos, como o menor preço. 
 

  BARRA FUNDA/RS, 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 
 
 

MÁRCIA LUDWIG HENIKA, 
Setor de Compras/Licitações 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 
PATRIMONIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS. 
  
CONTRATADA: MAUSS TREINAMENTO EM GESTÃO LTDA 
CNPJ Nº: 16.555.587/0001-35 
ENDEREÇO: Avenida Flores da Cunha, 405, Casa 11, Bairro Gobbi, em Carazinho/RS, CEP: 99.500-000. 
VALOR: R$ 43.618,00 (quarenta e três mil, seiscentos e dezoito reais).  

 
 

À vista de exposição do responsável pela solicitação, referente a realização da despesa independente 
de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações: 

( X )  Homologo a contratação. 
(    )  Indefiro a realização da despesa. 
  
 

BARRA FUNDA/RS, 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 
  
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MARCOS ANDRÉ PIAIA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022 
 

 
  
 

PARECER 
 
 
 
Entendo sob as penas da Lei, que o Processo Administrativo de Contratação em epígrafe, 

atendeu a todas as formalidades legais constantes na legislação em vigor em especial a Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações. 

 
 
 

BARRA FUNDA/RS, 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
ASSESSORIA JURÍDICA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022 
 
  
 

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 
 
 

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, amparado no parecer 
exarado pela assessoria jurídica, resolve: 
 
             1. Autorizar a contratação nos seguintes termos: 
 

a) Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25, inc. II da Lei nº. 8.666/93. 
 

b) Objetivo:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE 
INVENTÁRIO PATRIMONIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS. 

 
              2. Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação nas dotações 
pertinentes. 
 

0301 04 122 0016 2004 339039 00000000 0001 
 

Por fim, que seja encaminhado ao setor de licitações e contratos para elaboração da minuta 
de contrato. 

 
 

 
BARRA FUNDA/RS, 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
  
 
 

_____________________________________________ 
MARCOS ANDRÉ PIAIA 
PREFEITO MUNICIPAL 


