
      

 

 

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022. 

 

 

 

“DECLARA INEXIGÍVEL A REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 

COLETORES DE ACESSO COM RECONHECIMENTO 

FACIAL PARA SER INSTALADO NAS CATRACAS DA 

FESG/UNICERRADO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, no uso de suas 

atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso I, do Art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1.993, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade da aquisição de coletores de acesso com 

reconhecimento facial para ser instalado nas catracas da FESG/UNICERRADO, de acordo com 

normas exaradas pela Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações;  

   

CONSIDERANDO, que a Lei de Licitações é extremamente clara quando se fala 

sobre as incidências da inexigibilidade de licitação. Exatamente por ser de caráter excepcional, temos 

que só será aplicado o devido instituto nos casos expressos em lei. Relacionando os artigos 25, inciso 

I, da aludida Lei e o entendimento do autor Hely Lopes Meirelles (2009) temos que será inexigível a 

licitação quando houver impossibilidade jurídica de competição; 

 

  CONSIDERANDO, o que prescreve o artigo 25 da Lei de Licitações, assim redigido: 

 

 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 realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

 

   II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 

   III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública. 

    



      

 

   CONSIDERANDO, que os grifos acima tipificam a presente situação, observado que 

configuram a possibilidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; 

 

  CONSIDERANDO, que a empresa é única no mercado desenvolvedora e detentora 

dos direitos autorais e de comercialização dos coletores de acesso com reconhecimento facial que se 

pretende contratar. 

 

CONSIDERANDO, a necessidade da aquisição e a possibilidade jurídica da 

realização da mesma mediante a declaração de inexigibilidade de licitação, de acordo com o art. 25, 

da Lei Federal nº. 8.666/93, com alterações posteriores; 

 

CONSIDERANDO, que o software e hardware de catracas, atualmente instalados na 

instituição, são totalmente compatíveis com os coletores de reconhecimento facial que deverão ser 

adquiridos, não havendo compatibilidade com nenhum outro equipamento disponível no mercado. 

 

   

 

DECLARA: 
 

 

Art. 1º - Fica declarado a inexigibilidade de licitação para aquisição de coletores de 

acesso com reconhecimento facial para ser instalado nas catracas da FESG/UNICERRADO. 

 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da empresa: NEOKOROS 

BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CPNJ nº 04.930.468/0001-36, 

situado na Rua 86, n° 445, QD F-21 LT 49 SALA 02, Goiânia-GO, representada pelo seu procurador 

Marcos Cesar Chaul, brasileiro, administrador, portadora da Cédula de identidade nº 1599742, 

expedida pelo SSP/GO, CPF: 439.012.041-72, residente e domiciliado em Goiânia – GO, nos temos 

da proposta apresentada no valor de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que devera ser pago em 12 

parcela iguais mediante apresentação de Notas Fiscais. 

 

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Goiatuba-GO, aos 11 dias do mês de abril de 2022. 

 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 

PRESIDENTE DA FESG 

 


