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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, 

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE – DMUTT. 

 

Cametá, 19 de Março de 2020. 

 

 

Ao Senhor 

Prefeito Municipal de Cametá 

Nesta, 

 

Senhor Prefeito, 

 

Em atenção a solicitação do Departamento Municipal de Trânsito e 

Transporte - DMUTT vimos apresentar justificativa, conforme prevê Art. 65 da Lei 

8.666/93, para proceder com a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, 

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

                 Informamos que, na legislação vigente, existe a possibilidade de efetivação 

do referido contrato, conforme justificativas elencadas a seguir: 

 

1 – DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

O Estatuto de Licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os 

preceitos de contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa 

natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em 

algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de “dispensa de 

licitação” (art 24) e “inexigibilidade de licitação” (art 25). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 

enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados. O estatuto de 

licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os preceitos de 

contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa natureza 

sejam precedidos de justificativa conforme prevê art 65. 

 

2 – DA FORMALIZAÇÃO 

Para tal inexigibilidade a permissão legal está prevista no Art. 25 da Lei Federal nº 

8.666/93 e mais: para os casos de contratação de serviços especificados no art. 13, 

que se transcreve abaixo: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 

órgão de registro do comércio do local em que se 
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realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes; 

 

 

3- JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO: 

Neste ato em análise, trata-se de hipótese de contratação direta – por inexigibilidade de 

licitação. A inviabilidade de competição está relacionada ao objeto da solicitação, que 

além de possuir natureza singular, também é exclusivo que consiste na 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E 

CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER 

SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE – DMUTT. Analisando as condições para Inexigibilidade, vimos que 

envolve prestação continuada de serviços técnico especializado de tecnologia da 

informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados, transmissão 

eletrônica de arquivos (Web e mobile) que por meio do TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO Nº35/2019 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

TRÂNSITO (DENATRAN), atestando que o Departamento Municipal de Trânsito e 

Transporte de Cametá/PA (DMUTT) deverá entrar em contato com o Serviço Federal 

de Processamento de Dados – SERPRO, para a celebração do contrato administrativo 

para acesso aos sistemas, conforme prevê o art.22 da Portaria DENATRAN Nº 15, DE 

2016. E conforme enfatizado na solicitação do referido Departamento, a empresa 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO é 

prestadora exclusiva dos serviços a serem contratados. E, a utilização dos serviços 

desenvolvidos pela referida empresa é indispensável para que o departamento possa 

fazer o processamento e gestão das infrações de trânsito (TALONÁRIO 

ELETRÔNICO). 

Demais justificativas estão contidas na solicitação e Termo de Referência enviados pelo 

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DMUTT.  

  

Ressaltamos que a MINUTA CONTRATUAL do referido serviço não fora elaborado 

por esta Comissão Permanente de Licitação, mas sim pelo SERVIÇO FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, com a intervenção do Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte de Cametá/PA.  

Informamos que os documentos técnicos constantes no processo, referentes ao serviço 

que se pretende contratar, foram encaminhados pelo Departamento Municipal de 

Trânsito de Cametá – DMUTT. 

 

Diante de tais colocações, não existe óbice para a referida contratação.  

 

 

 

 

Alexandre Luís da Cruz Medeiros                            Sheila do Socorro Fayal Lobo 

          Presidente CPL                                                            Diretora DMUTT 

Comissão Permanente de Licitação                          Prefeitura Municipal de Cametá 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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