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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de TRAIRÃO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, consoante autorização do(a) Sr(a). VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA, na qualidade de 
ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administra tivo para Contratação de Empresa Especializada 
em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para elaboração, atualização e coordenação do PCMSO - Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT - Laudo técnico 
das Condições Ambientais de TrabalhoLTIP - Laudo técnico de insalubridade e periculosidade, ASSESSORIA -
Acompanhamento mensal dos requisitos de saúde e segurança, TREINAMENTOS - Diversos das áreas de segurança 
e medicina ocupacional para atender a oFundo Municipal de Educação de Trairão na implementação do e-social 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso II e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade dos órgãos públicos adequarem-se 
para a implantação total do e-social em janeiro de 2023. Os Serviços especializado na área de medicina do 
trabalho, saúde ocupacional e segurança do trabalho e de conformidade com Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR1 a NR37, entre outras), que tratam da segurança e saúde dos funcionários no local de 
trabalho, possibilitam a garantia do fiel cumprimento dos direitos e deveres dos empregados e da empresa, por 
intermédio de soluções adequadas para cada caso, minimizando custos e riscos na área trabalhista.

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA, em consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades 
junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da 
Administração Municipal.
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Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso II da Lei de nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a licitação é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com EXCELLENCE ENGENHARIA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, no valor de R$ 75.428,57 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito 
reais e cinquenta e sete centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos
acostados aos autos deste processo.

 TRAIRÃO - PA, 10 de Novembro de 2022

 ANA CAROLINA GODOI BARASUOL 
Comissão de Licitação

Presidente
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