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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1552/04/2019 

PRESIDÊNCIA 

Gabinete do Diretor Presidente 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Setor de Licitações 
 

  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2019 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INFORMATIVO S TÉCNICOS 

IGAM DE ATUALIZAÇÃO MENSAL AOS MUNICIPIOS, PARA USO  DESTA 
AUTARQUIA. 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação por INEXIGIBILIDADE  do Instituto Gamma de Assessoria a 

Órgãos Públicos - IGAM, considerando os seguintes fatos: 

1. Em esta Autarquia ter decidido pela RESCISÃO DO CONTRATO Nº 20/2017, cujo objeto 

se caracterizava por “Serviço de consultoria técnica jurídica, contábil e de gestão, Consultoria e 

assessoria técnica para a realização de diagnóstico da gestão e seus controles internos”, firmado 

em 03 de julho de 2017; 

2. Por não existir qualquer direito de indenização ao CONTRATADO, referente a Rescisão 

Contratual nº 20/2017, cópia do Termo de Rescisão em anexo; 

3. Tendo o Gabinete do Diretor Presidente do DAE, elaborado pedido de compra nº 2019/325, 

cuja finalidade trata da aquisição de Serviço de assinatura de informativos técnicos IGAM de 

atualização mensal aos Municípios, para uso desta autarquia; 

4. Pela justificativa apresentada pelo Gabinete do Diretor Presidente do DAE, em anexo; 

5. Por este Departamento não possuir atualmente informativos de atualizações de legislações, 

agenda de obrigações e de informações técnicas, jurídicas, contábeis, de planejamento, fiscais e de 

gestão; 

6. Em os serviços a serem prestados caracterizarem-se de suma importância a Autarquia, pois 

trarão mais segurança para o agente público na prática de atos administrativos, tornando o serviço 

público prestado efetivo no que tange a leis; 

7. O atendimento prestado pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, caracteriza-

se por ser único órgão que exerce esta atividade de qualificação técnica e suporte, além de ser único 

que atua na disponibilização das pastas especificas para as necessidades da Administração Pública do 

Estado do RS; 
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8. Quanto a singularidade do serviço, está se caracteriza pela peculiaridade intelectual, seja de 

natureza contábil, jurídica ou gestão, pois não é possível mensurar a capacidade de resolver um 

problema técnico, seja em análises de relatórios contábeis ou lides e interpretações jurídicas ou, ainda, 

técnicas de gestão como liderança, gestão de pessoas, organização hierárquica, distribuição de tarefas 

e processos de trabalho; 

9. Pela necessidade que se apresenta vez que, atualmente, a Autarquia carece destes serviços de 

suma importância; 

  Para melhor embasar a presente Inexigibilidade, traz-se a colocação de trechos da obra do 

mestre Marçal Justen Filho – Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos 11ª Edição. 

Pág. 284, 288 e 289 – “10.6”  A plena adequação (...) Será válida a contratação direta quando a 

Administração não puder afirmar que outra escolha seria mais adequada. Existir outra alternativa tão 

adequada quanto àquela adotada pela Administração não é fator que afaste a validade da escolha(...) 

Há casos em que o interesse sob tutela estatal apresenta-se com pequenas peculiaridades que seu 

atendimento não pode ser reconduzido aos casos e parâmetros comuns e usuais. Existe uma 

singularidade nesse interesse, que exclui a competição entre particulares.  

Com fundamento no acima elencado, e fundado no Caput do Art. 25, da Lei Federal Nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. E buscando resguardar o interesse em proteger o patrimônio, a 

situação financeira e a manutenção dos serviços.  

A Administração crê plenamente justificada, a contratação por INEXIGIBILIDADE  DE 

LICITAÇÃO de SERVIÇO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS TÉCNICOS IGAM  DE 

ATUALIZAÇÃO MENSAL AOS MUNICIPIOS, PARA USO DESTA A UTARQUIA , do 

Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, CNPJ: 01.484.706/0001-39; ao valor total pelo 

período de 09(nove) meses de R$ 12.600,00(doze mil e seiscentos reais), divididos em 09(nove) 

parcelas mensais de R$ 1.400,00(um mil e quatrocentos reais). 

Sant’Ana do Livramento, 02 de abril de 2019. 

 

 

_____________________________                                             _______________________ 
  Luis Guilherme Rodrigues Ilha                                                Tiago Batista de los Santos    
  Procurador Coordenador do DAE                                               Chefe do Setor de Licitações 

 
 
 
 

                                  ______________________________ 
                                      Zilásio Leguisamam Vaqueiro 
                                           Diretor Presidente do DAE 
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SUMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2019  
CONTRATO N.º 002/2019 

 

             O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANT’ANA DO LIVR AMENTO – 
RS., Autarquia Municipal com sede à rua Moisés Vianna n° 322, nesta cidade, torna público, nas 
disposições do Art. 37 da constituição Federal, com fulcro no Art. 16 e Art. 26, combinado com Art. 
25 da Lei 8.666/93, e de outros Diplomas Legais a Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2019, e 
conseqüente assinatura de Contrato como segue:   

        CONTRATADO: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 

OBJETO:  Serviço de assinatura de informativos técnicos IGAM de atualização mensal 
aos Municípios, para uso desta Autarquia. 

ORIGEM:  Processo Administrativo n.º 1552/04/2019 
RECURSOS:  Recursos Próprios do DAE, rubrica 50.02.04.122.0127.6003.33.90.35 
VALOR GLOBAL:  R$ 12.600,00(doze mil e seiscentos reais). 

                     Maiores informações e esclarecimentos, estarão à disposição dos interessados no 
Setor de Licitações e Contratos do DAE, em horário normal de expediente, telefone (055) 3967 1309. 
 

Sant’Ana do Livramento, 02 de abril de 2019. 

 

 
 
_____________________________                                             _______________________ 
  Luis Guilherme Rodrigues Ilha                                                Tiago Batista de los Santos    
  Procurador Coordenador do DAE                                               Chefe do Setor de Licitações 

 
 
 
 

                                      ______________________________ 
                                           Zilásio Leguisamam Vaqueiro 

Diretor Presidente do DAE 


