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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 028/PMS/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/PMS/2022 

  

RATIFICAÇÃO  

 

   O Prefeito Constitucional do Município de Sapucaia - PA, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93, e com base no 

parecer supra, ratifica, homologa e Adjudica a Inexigibilidade de Licitação, nº. 

015/PMS/2022,  referente ao Processo Administrativo de Licitação em tela, e em conseqüência 

autorizo a contratação da empresa PINHEIRO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 445.536.040/0001-30, tendo a sede no Setor de Habitações 

Individuais Sul, SHIS QI 23, Conjunto 07, Casa 12, Parte A, Lago Sul, Brasília-DF, CEP:71.660-

070, pelo período de 12 (Doze) meses consecutivos, podendo este prazo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com Art. 57, Inciso 

II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para elaboração e acompanhamento processual de ação judicial com fito de 

apurar e reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela UNIÃO nos repasses mensais 

das cotas do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, tendo em vista que o repasse feito 

menor, com dedução dos valores referentes a incentivos fiscais (PIN, PROTERRA, FINOR, 

FINAN, FUNRES E FCEP), representa sistemática violação ao preceito contido no art. 159, i, 

“b”, “d” e “e”, da Constituição Federal e ao Principio federativo, a contratação direta é justificada 

através do Inciso II do Art. 25 e incisos III e V do Art. 13 da Lei nº 8.666/93, atendendo ao 

disposto no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

  Município de Sapucaia – Pará, 07 de Junho de 2022. 

 

 

___________________________________________ 
WILTON MIRANDA DE LIMA  

Prefeito Municipal  
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