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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL                          
PREFEITURA DE OIAPOQUE                             

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  020/2022  
  
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO:   
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inc. II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  
ADJUCATARIO: DARKLE R ARAUJO - ME  
OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMATICA  E 
PROCESSAMENTO DE DADOS  
VALOR TOTAL: R$ 17.499,00 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA 
E NOVE REAIS).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0001.1005  FONTE DE RECURSOS: 0.1.500  
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52.00.00. – EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE  
  
  

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREÇO E ESCOLHA DO 
FORNECEDOR  

  
  
I - DA NECESSIDADE DO OBJETO  
  
Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a Aquisição equipamentos 
de informática e processamento de dados para atender a CCL/PMO.  
  
Os equipamentos que serão adquiridos por dispensa de licitação, em razão do preço, são 
imprescindíveis para atender as demandas da Administração Municipal.   
  
Ressalte-se que atualmente a Central de Compras não possui nenhum equipamento de informática 
para realizar sua Missão Institucional, haja vista que os 02 (dois) únicos compradores que havia, 
foram apreendidos em operação do Ministério Público, em janeiro 2022 e até o presente não foi 
devolvido.   
  
Atualmente os servidores lotados no setor, incluindo o presidente da Comissão de Contratação, a 
Assessora Juridica, e demais servidores que possuem computadores pessoais, estão utilizando se 
para realizar os serviços públicos para que não haja solução de continuidade no setor que é 
considerado serviços estratégico e essencial para a realização dos serviços essenciais da saúde, 
educação, assistência social, meio ambiente, dentre outros considerados como dever do estado e 
direito dos cidadãos.  
  
Os equipamentos contidos neste termo de referência, além do caráter estratégico, também visam 
otimizar seus processos organizacionais e proporcionando melhores condições de trabalho aos 
servidores desta secretaria.  

  
II – DO QUANTITATIVO 
   
ITEM           DESCRIÇÃO        UND   QUANT.      
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01   

Notebook    
Especificações Gerais:   
Processador Intel Core i3 ou superior – Última Geração   
Chipset: Plataforma Intel SoC LCD 15’6” FULL HD (1920/1080) 
(4GB) Memória DDR 4 GB   

UND.   02   

 Armazenamento 256 SSD 5400 RPM   
Rede WLAN 11ac 1x1 Bluetooth 4.2   
Sistema operacional: Windows 10 Home 64, Português (Brasil )   

  

02  

IMPRESSORA ECOTANK , Velocidade de Impressão por  
Computador , 7,6 ppm , Nível de Ruídos em Funcionamento no 
limite aceito pelas Normas Técnicas; Capacidade da Bandeja de  
Folhas: 100 fls A-4, faz cópia e scaneia; acesso de conexão via Wi-fi 
E Wi-fi Direct; impressão mínima de 4500 página na cor preta e 
7.500 paginas colorida; bivolt.   

UNID  01  

  
03  

Scanner profissional- scanner de documentos duplex. Velocidades de 
digitalização de até 35 ppm/70 ipm¹, capturando ambos lados de cada 
folha em apenas uma passada. Alimentador Automático de  
Documentos com capacidade para 50 folhas  4.000 páginas/dia; 
Software incluído  

UNID  01  

  
III - DA FUNDAMENTAÇÃO  
  

Trata-se de pedido aquisição de equipamentos de informática e processamentos de 
dados, incluindo notebook, impressora e scanner profissional, essencial para garantir o 
cumprimento da Missão Institucional da Central de Compras e Licitações.   
  

Tendo em vista que o objeto da licitação se trata de compra de valor inferior ao 
previsto no art. 24, inciso II, para atender os serviços e ações pertinentes ao planejamento 
das compras públicas do Município de Oiapoque e atendendo o princípio da continuidade 
do serviço público, até que se promova o pleito licitatório, é o caso da presente 
justificativa.  
  

Considerando que a Dispensa de licitação poderá ser utilizada em caráter 
emergencial  de forma mais ágil, nesse caso, através do art. 24, inciso II, devido o valor 
dos serviços está abaixo do valor máximo para compra/serviço em se tratando de dispensa, 
sendo esse o meio mais rápido e eficaz nesse momento.  

  
  Passamos para análise da proposta apresentada pela indigitada empresa, 
verificamos que a referida se revela dentro do valor de compra já praticada pelo município.  
  
IV – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO  
  

Os serviços e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um 
regime regulamentado por Lei.  
  

O fundamento principal que reza por esta iniciativa e o artigo. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e 
alienações devem ocorrer por meio de licitações.  
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A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica 
a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos 
órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas 
jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda 
procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.  
  

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da 
CF/1988:  

(...)  
“XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.”  

  
Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos.  
  

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. LICITAR 
É REGRA.  
  

Entretanto, há aquisições e contratações, como a presente, que possuem 
caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites 
usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.  
  

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 
as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado 
sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica 
ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:  
  

“Art. 24 É dispensável a licitação:  
 
.
.
.  
II - para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez;”  
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No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso 

I, II e III do art. 26 da Lei nº 8.666/93.  
  
V  -  DA  JUSTIFICATIVA  DA  DISPENSA  E  NÃO 
 OCORRÊNCIA  DE FRAGMENTAÇÃO  
  

Tendo em vista que não há licitação e/ou Contratos vigentes no que tange aos itens 
solicitados, a aquisição justifica-se pela necessidade de suprir as demandas urgentes da 
Central de Compras e Licitações, que atualmente está lotado na Secretaria Municipal de 
Administração.   

  
Ressalta-se que a falta de equipamentos de informática e de processamento de dados 

poe em risco todas as ações finalísticas das Unidades Gestoras, visto que dependem do 
devido processo legal, instruído com base na Lei de Licitações e Contratos, e para que não 
haja transtornos a população do Município de Oiapoque que dependem dos serviços 
públicos.  
  

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único:  
  

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto 
neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando 
for o caso;  

II – razão da escolha do fornecedor ou 
executante;  

III – justificativa do preço;  
IV – documentos de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados.”  
  

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este 
princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua 
importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida 
justificativa que ateste o referido ato.  

  
VI– DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE  
  

Em análise aos presentes autos, observamos que foi apresentado a menor cotação e 
automaticamente a melhor proposta, pela Empresa DARKLE R ARAUJO ME, CNPJ: 
28.491.434/0001-50, sediada a Av. Mendonça Furtado, nº 1328, com disponibilidade dos 
itens para entrega imediata, conforme as especificações exigidas no Termo de Referência, 
com isso demonstrando os preços contratados compatíveis com os praticados atualmente 
no mercado local.  
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A prestação de serviço disponibilizado pelos fornecedores supracitados é compatível 
e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando está vinculada 
apenas à verificação do critério de preço.  
  
VII – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO  
  

No processo em epígrafe, verificou-se a necessidade de cotações devido à natureza 
do objeto do procedimento, onde consta cotação no Banco de Preços com base na 
Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020 realizada pelo órgão demandante e, 
no mercado local.  
  

Contudo, buscando averiguar os valores praticados, na forma do art. 15, § 1º da Lei 
nº. 8.666/93 verificou que o fornecedor local, demonstrara que o valor ofertado está dentro 
dos previstos no valor de referência com base no mercado local.  
  
         Assim, diante do exposto, restou comprovado ser o valor médio de mercado 
praticado para os itens é R$ 17.543,96 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E 
QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).  
  
           Cuida-se a presente aquisição de equipamentos de informática e de processamento 
de dados no valor de R$ 17.499,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA 
E NOVE REAIS), com a justificativa já nos autos para o momento em questão.  
  
VIII – DA ESCOLHA  
  

O fornecedor escolhido neste processo para sacramentar a contratação dos itens 
pretendidos, foi:  

  
DARKLE R ARAUJO ME, CNPJ: 28.491.434/0001-50, Av. Mendonça Junior, nº 

1328 -Centro – Macapá-AP, Valor R$ 17.499,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS 
E NOVENTA E NOVE REAIS),  

  
IX – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL  
  

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever 
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 
documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º 
do art. 32 da Lei 8.666/93.  
  

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:  
  

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, 
inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas 
licitações públicas, mesmo em casos de dispensa 
ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação 
por parte da empresa contratada de:   
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Certidão Negativa de Débito (INSS – art. 47, 
inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);   
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 
1997); e   
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) 
(art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 
260/2002 Plenário.  

  
Resta deixar consignado que a contratada deve demonstrar habilmente sua 

regularidade fiscal, podendo ser dispensável de acordo com o Art. 4-F, da Medida 
Provisória Nº 926, de 20 de março de 2020.  

  
“Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de 
fornecedores ou prestadores de serviço, a 
autoridade competente, excepcionalmente e 
mediante justificativa, poderá dispensar a 
apresentação de documentação relativa à 
regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 
cumprimento de um ou mais requisitos de 
habilitação, ressalvados a exigência de 
apresentação de prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social e o cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 
Constituição.”   

  
X – DA CARTA CONTRATO/MINUTA/NOTA DE EMPENHO  
  

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, 
definindo claramente as obrigações das partes, com fundamento na Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, combinado com a Lei 4.320/64, o objeto em questão se dara por 
nota de empenho em razão do valor e pelo fato da entrega ser imediata.   
  
XI – CONCLUSÃO  
  

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade 
do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem 
qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.  
  

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, 
relativamente ao fornecimento dos equipamentos conforme termo de referencia, é decisão 
discricionária do Secretário Municipal de Administração, optar pela contratação ou não, 
ante a criteriosa análise e documentos que instruem o presente procedimento.  
  

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que tem como objetivo 
os serviços acima citados, com fulcro no Artigo 24, Inc. II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Os equipamentos acima mencionados são de fundamental importância 
para atender as necessidades para promover ações, e atividades de planejamento e 
execução das compras públicas, considerado de relevante interesse público.  
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Pelo exposto, denota–se que a situação em epigrafe, enquadra–se no dispositivo 
legal alhures, revestindo-se, portanto de legalidade, visto que não superior a R$ 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais), e que o preço praticado está compatível com o objeto 
pretendido e os praticado no mercado.   

  
A solicitante deve se ater a exigência de regularidade relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS quando da dispensa de licitação, tanto 
na contratação como na efetuação de pagamento (art.195, inciso I, § 3° da CF 88, art. 47, 
Inc. I, alínea “a” da Lei n°. 8.212/91, art. 27, alínea “a” da Lei n°. 8.036/90, art. 2° da Lei 
n°. 9012/95, e das Decisões de n°s 1.241/2002 – Plenário e 1.708/2003 – Plenário. Essa é 
a nossa justificativa para aquisição do objeto pretendido.   

 
 
   

Oiapoque-AP, 26 de julho de 2022.  
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DA RATIFICAÇÃO  
  
Considerando-se as manifestações carreadas, a fundamentação jurídica apresentada e a 
instrução do presente processo, ratifico a presente contratação por Dispensa de Licitação, 
encaminhando-se os autos para as providências de estilo.  
  

Oiapoque-AP, 26 de julho de 2022.  
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