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pHOMOLOGO 
 
Em: ____/____/_____ 

 
 

Aguinaldo Paulino do Vale Silva 
SecretárioAdjunto da SEMGOV/AP 

 
MINUTA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2019-CPL/PMS 

 
PROCESSO: 1039/19 
ASSUNTO:Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
ADJUDICADO: D. C. A. DOS SANTOS EIRELI-EPP 
CNPJ Nº: 08.599.817/0001-30 
OBJETO:Aquisição de Equipamentos de Informática e Periféricos para atender as 
necessidade da Coordenação Municipal de Comunicação/SEMGOV/PMS. 
VALOR: R$ 17.364,80 (dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta 
centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto desta 
DISPENSA, ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 
04.122.0015.2.018.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte de Recursos: 
1.980; 
 

Senhor Secretário, 
 
Conforme disposto no art. 24,Inciso II da Lei nº 8.666/93, justificam a 

realização do procedimento de dispensa, como segue: 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
II – para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea a do inc. 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; 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 
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Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
 
(...) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  

 
1. DA JUSTIFICATIVA 

Pretendem esta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Fazenda pactuar 

com a empresa D. C. A. DOS SANTOS EIRELI-EPP, CNPJ 08.599.817/0001-30, 

visando aquisição de Equipamentos de Informática e Periféricos, conforme 

discriminação contida no Termo de Referência nas folhas do processo em pauta. 

Justificando-se a presente contratação pela necessidade em viabilizar as 

atividades desenvolvidas por esta Secretaria de Governo, a fim de não causar 

descontinuidade dos serviços públicos administrativos. 

Por tais razões, submetemos para apreciação desta autoridade competente 

para contratação direta nos termos do Art. 24, inciso II da Lei de licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal nº 8.666/93 e alterações). 

 

2. DO PREÇO 

O preço desta contratação será de R$ 17.364,80 (dezessete mil trezentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta centavos),conforme orçamento presente nos autos, 

lembrando que: Foram realizadas 03 (três) orçamentos no mercado local para justificar 

o valor a ser utilizado. Sendo assim, a contratação em pauta é de vital importância para 

atender de forma mais eficaz os trabalhos realizados por esta Secretariae o referido 

adjudicatário ofertou o menor preço, conforme mapa demonstrativo constante dos autos 

do processo em pauta. 

O contratado será a empresa D. C. A. DOS SANTOS EIRELI-EPP, CNPJ 

08.599.817/0001-30, pois foi a que apresentou a melhor proposta dentre as pesquisadas, 

conforme mapa de pesquisa mercadológica constante no processo. 
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3. DA RAZÃO DA ESCOLHA 

A manifesta decisão pela contratação direta da empresa D. C. A. DOS 

SANTOS EIRELI-EPP, CNPJ 08.599.817/0001-30, deve-se o fato da mesma ser uma 

empresa de ramo pertiente ao objeto da presente dispensa, sendo mais vantajosa para 

administração pública. Neste bojo, o trabalho compreenderá os termos estabelecidos 

no Termo de Referência, documento constante no processo em tela. 

A escolha da adjudicada esta fundamentada e baseada em cotações do 

mercado local, por mostrar ser ela a mais viável e adequada execução dos serviços em 

razão da sua fidelidade aos custos praticados no mercado, conforme estabelece o 

artigo 26, § Único, inciso III da Lei 8.666/93. 

Nesse sentido, a empresa é a mais indicada para realizar os serviços, cuja 

seleção se faz pelo critério da confiança, reduzindo o risco de equívocos e orientações 

bem sucedidas e potencializando a melhor relação custo-benefício. 

 

4. DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO  

Preliminarmente, cabe referir que, no caso de obras, serviços, compras e 

alienações pela Administração Pública, o artigo 38, Inciso XXI, da Constituição Federal 

prescreve a regra de obrigatoriedade de prévia licitação, dispondo nos termos a seguir: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

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 



   
 
 

        
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO 

 
 

4 

 

CPL/PMS 
 

Fls. ______ 
 

Rubrica _________ 
 

Proc. nº1039/2019 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

 

Pode-se afirmar que a Constituição acolheu a presunção de que a prévia 

licitação produz a melhor contratação, isto é, aquela que assegura a maior vantagem 

possível à Administração Pública, com observância da isonomia. Mas a própria 

Constituição se encarregou de limitar tal presunção, facultando contratação direta nos 

casos previstos por lei. 

A Leinº 8666/93, regulamentou o dispositivo constitucional transcrito e instituiu 

normas e procedimentos para a realização de licitações e celebração de contratos no 

âmbito da Administração Pública, nesse contexto, hipóteses excepcionais de 

contratação direta, em que, legitimamente, a Administração Pública pode celebrar 

contratos sem a prévia realização de procedimento licitatório. 

No tocante à dispensa em pauta, será para atender especificamente as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da SEMGOV/PMS, 

destacando que a Prefeitura de Santana está seguindo todos os procedimentos 

administrativos previstos na Lei n. 8666/93. Por isso sendo necessária a contratação 

subordinada ao art. 24, inciso II da Lei 8666/93.  

Desta forma, a possibilidade de contratação direta insculpida no inciso II do art. 

24, da Lei nº 8666/93, permite que, na ocorrência de caso cujo atendimento seja 

notória, desde que seja realizada apenas uma só vez durante o ano vigente, 

caracterizando e justificando a referida contratação. 

 

5. DA CONCLUSÃO 

Dadas às razões acima expostas, entende esta Comissão Permanente de 

Licitação –CPL/PMS pela viabilidade jurídica e legal da contratação direta por 

“Dispensa de Licitação”, nos termos do art. 24 inc. II, combinado com o art. 26 caput e 

inciso II, III do § único, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
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Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da Administração desta 

Prefeitura, e demonstrada à hipótese incidente deste Ato Administrativo, submetemos a 

presente justificativa para apreciação do Ilustríssimo Senhor SecretárioAdjunto da 

SEMGOV/PMS, bem como a sua publicação no Diário Oficial do Município, para 

cumprimento do disposto no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

 

Santana-Ap, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 
Presidente da CPL/PMS 


