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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2022  

PROCESSO Nº 193/2022 

 

 OBJETO – Locação do Sistema de Orçamentação Eletrônica - SISTEMA AUDATEX, para acesso ao 

banco de dados e preços de peças de veículos em geral, para manutenção da frota da Municipalidade, 

incluindo suporte e treinamento à plataforma, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 

CNPJ: 02.144.891/0001-85 

 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

01 79824 Implantação, Licença de uso, Treinamento 

da Plataforma e Manutenção do SISTEMA 

AUDATEX - versão GOV   

01 SERV 8.821,56 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 18/2022: R$ 8.821,56 (oito mil, oitocentos e vinte e 

um reais e cinquenta e seis centavos).  

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. I da Lei nº 8.666/93. 

 

  Tendo em vista o término do Contrato nº 161/2017, do processo de Inexigibilidade nº 15/2017, que encerrou 

o seu prazo de 48 (quarenta e oito) meses, se faz necessário novo processo de inexigibilidade para contratação 

dos serviços de pesquisa de preços. 

 

  A pesquisa de preços para que a Administração possa avaliar o custo da contratação constitui-se elemento 

fundamental para instrução dos procedimentos de contratação, estando prevista em várias disposições legais 

e sua obrigatoriedade é reconhecida por diversas jurisprudências. Essa fase da pesquisa de mercado quase 

sempre é demorada, pois implica numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto 

pretendido e em diversos sites da Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para 

que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto 

com poucos fornecedores no mercado. 

 

  A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma contratação superfaturada ou inexequível, em ambos 

os casos, podem acarretar prejuízos à administração pública. Tal dificuldade faz com que a pesquisa de 

preços se apresente como um entrave para a celeridade na tramitação dos procedimentos de aquisição de 

peças para manutenção dos veículos da frota municipal. 

 

  Portanto, é necessário que este departamento, na fase interna, tenha acesso a mecanismos que auxiliem na 

realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade aos procedimentos de aquisição de peças tendo este 

como base de referência dos valores para a aplicação dos descontos a serem definidos em processo licitatório; 

bem como, agilizar e otimizar o processo de pesquisa e acompanhamento dos valores de mercado, sendo 

uma ferramenta para pesquisa de preços de extrema necessidade a este departamento, sendo assim, sua 

contratação é de suma importância para atendimento as demandas de aquisição de peças executadas por 

este município. 

 

Fornecedor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 02.144.891/0001-85 

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 7º andar - Jd. São Luiz - São Paulo – SP 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

440 03.002 04.122.0404.2.004 3.3.90.39.05.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa AUDATEX 

BRASIL SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.144.891/0001-85, estabelecida na Avenida Maria 

Coelho Aguiar, nº 215, Bloco E, 7º andar, Jardim São Luís, CEP nº 05.805-000, em São Paulo/SP, considerando 

o disposto no Artigo 25, Inciso I, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência que 

integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 10 de março de 2022 

 

  

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 18/2022, em 10 de março de 2022 

 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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