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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

 
Em relação a proposta de preço, constatamos que o valor proposto é bastante competitivo 

com os preços de mercado para a execução dos serviços oferecidos, como execução de 

diferenças do FUNDEF e/ou recuperação de diferenças inadimplidas pela União Federal, 

sendo estas as razões porque optou-se pela contratação do escritório JOÃO LOPES DE 

OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, portador do CNPJ n.º 23.952.266/0001-30, 

com sede à Rua Marechal Bittencourt, n.º 397 – A, Centro, Alagoinhas/BA e escritórios na 

Capital baiana, a Rua Américo Simas, n.º 13, Nazaré, Salvador/BA e no Distrito Federal à 

SQN 213, Bloco F, Apto 205, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.872-060, pela experiência 

demonstrada na prestação dos serviços supra referenciados, pelo menor preço do 

mercado. 

Em consonância do que preceitua o art. 26 da Lei 8.666/1993, nos resta patente 

apresentar a justificativa do preço do serviço alçado por esta inexigibilidade. O Valor 

global da aquisição será de 15% (Quinze por cento) do beneficio econômico obtido 

através da ação judicial em duas parcelas iguais , em favor de que se configura como 

prestador singular e de notória especialização acerca deste serviço, sendo que estes 

preços ora apresentados são equitativos aos realizados no cotidiano de mercado, seja 

para particulares seja para entes públicos. Ressalta-se, ainda, que tais valores estão 

devidamente compreendidos pelos cofres municipais, nos restando, assim, cumprida a 

responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário municipal, fator que deve 

ser meta permanente de qualquer Administração. 

O preço fixado pelo Serviço foi baseado na proposta de preço da empresa: 

Discriminação do serviço: 

Ação Judicial para Recuperação dos Valores do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério há 13 anos. 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte 
dotação orçamentária:  
 

04.122.0004.2.004 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 

04.122.0004.2.006 – Manutenção da Assessoria Jurídica. 

12.122.0012.2.032 – Manutenção da Sec. Municipal de Educação. 
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   3.3.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 
 

Limoeiro do Ajuru (Pa), 31 de Janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Neuziana de Matos Pereira 

Comissão Permanente de Licitação 
Presidente 
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