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PROCESS0 DE DISPENSA DE LICITACA0
DISPENSA DE LICITACA0 N° 02.02.2021-DL

A GABINETE DA PREFEITA e no uso de sues atribuie6es legais, vein instaurar o presente processo de
Dispensa de Licitaeao para contratacfro da proponente: ARGOS COMERCI0 E PRESTACA0 DE
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 27.509.123/000lue, para o objeto AQUISICAO DE

ulINAs ACRincA.
I -DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que ten por objeto a AQUISICA0 DE URNAS
ACRiLICA. da Pessoa Juridica ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, inscrita no

®

CNPJ sob o n°. 27.509.123/0001 -09 e com base no Temo de Refer6ncia.

Ressalta-se que os Precos elaborado pela Pessoa Fisica ARGOS COMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 27.509.123/0001-09, devidanente aprovade pela
Autoridade Competente desta Secretaria Municipal, no qual evidencia os serviaps a serem contratados.

11 - DA DISPENSA DE LICITACAO
As compras e contratag6es das entidades p`lblicas seguem obngatoriamente urn regime

regulanentade por Lei.
0 furdamento principal que reza por esta in]ciativa e o artigo. 37, inciso XXI, da Constituic5o
Federal de 1988, no qual detemina que as obras, os servigos, compras e alienap6es devem ocorrer por meio de
licitac6es.

A licita¢o foi o meio encontrado pela Administrac5o P`1blica, para tomar ison6mica a
participapao de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos 6rg5os p`iblicos acerca
dos servicos disponibilizados por pessoas fisicas e/ou pessoas juridicas mos campos mercadol6gicos distritais,
municipais, estaduais e nacionais, e amda procurar conseguir a proposta mais vantajosa ds contratap6es.

a

Para melhor entendimento, vejanios o que diap6e o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

/.J
"XX1 - ressa[vados os casos especificados na legislapao, as obras, servicos, compras e
alienac6es serao contratados rnediante processo de licitaqao rfublica que assegure igualdade
de condic6es a todos os concorrenles. com cldusulas que eslabelecam obrigap6es de

pagamento, man(idas as condic6es efelivas da proposta, nos terrnos da lei, o qual somente
perrnitird as exigencias de qualifiicacao {6cnica e econ6mica indispensdveis a garantia do
cumprimento dos obrlgap6es "

Para regulamentar o exercicio dessa atividade for ent5o criada a Lei Federal n° 8.666 de 21 de

junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitac6es e Contratos Administrativos.
0 objetivo da licitapao e contratar a proposta mais vantay.osa, primando pelos principios da
legalidade, inpessoalidade, igualdade, moraLidade e publicidade. Licitar e regra.
Entretanto, ha aquisic6es e contratap6es que possuem caracterizac6es especificas tomando
impossiveis e/ou inviaveis as licita96es nos tramites usuais, frustrando a realizacao adequada das fung6es
estatais.
Na ocorr6ncia de licitag6es impossiveis e/ou inviaveis, a lei previu exceg6es a regra, as Dispensas

Av. Ilidio Sampaio SIN, Ic6, Ceari, CEP 63.430-000
CNPJ in.a 07.669.682/0001-79

i+eEL6
Cid{Ide Felie
1 ;at)ini.{i. da Pr{.l`eila

de Licitap6es e a lnexigibilidade de Licitacao. Trata-se de certame realizado sob a obediencia ao estabelecido
no art. 24, inciso 11 da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasiao em que e cabivel a dispensa de licitacao
•.Arl. 24 i, dlspensdvel a licilapd(>`

11 -paru oulros servi€os e compras de valor a!6 de= por cenlo do [imi[e
previ.s[o nu allnea ..ii" do inciso 11 (R$

17 6r)0,00) do arligo unlerior, e

para aliienu¢6es yio` casos previslos nesta Lei, desde que nao se refiiram a
parcela.s de urn rrieslrio servico, compra ou aliena¢ao de major vul(o qiie
possa ser real-i=ada de uma s6 ve= "

No caso em questao verifica-se a Dispensa de Licitacao com base juridica no inciso 11 do art. 24
da Lei n° 8.666/93.

®

Ill -DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E N^0 0CORRfiNCIA DE FRAGMENTACA0
Diz o art, 26 da Lei 8.666/93, em seu paragrafo \inico:
•.Pardgra`/(j l{nico -

0 processo de dispensa, de inexigibilidade (iu de

relardameyi[(). previslo ries[e arligo, sera inslruido. no que couber, coin os
segu-lnles elemenlos

I -caracleri=acdo da situa€ao emergenclal ou calamilosa que jus{ifique a

dispensa. quando for o caso:
11 -ra=tio (la escolhu do fornecedor ou execulan[e.
lil -juslifilcafiva do I)re¢o;

Jl' -documenlos de aprovacdo dos I)rojetos de pesquisa aos quals ()s hens
ser5o a/ocudt)s "

Os atos em que se velifique a dispensa de hcitac6es sao atos que fogem ao principio
constitucional da obrigatoriedade de licitacao, consagrando-se coino exce¢6es a este principio. Assim, este
tipo de ato trata-se de ato discriciondrio, mas que devido a sua importancia e necessidade extrema de
idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que a`este o referido ato.

a

No caso em questao se verifica a analise dos incisos 11 e Ill, do paragrafo inico, do art. 26 da Lei
8.666/93. Inobstante o fato da presente contratagao estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24,11 da Lei

8.666/93, o que justifica a contratacao direta, vale tecer alguns comentdrios a despeito de eventual
fragmentagao de despesa, o que ensejana afronta a Lei de Licitae6es.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudencia recomendam que nas compras/servi¢os deverao ser
observadas as quantidades a serem adquiridas em funcao do consumo estimado. Portanto, deve haver urn
planejamento para a realizapao das compras/servicos, al6m disso, este planejamento deve observar o principio
de\ E["ra;Iidede do orgamerlto. '`Logo, nao pode o agenle pdblico jus[ificar o fracionamento da despesa com
vdrias aquisici5es ou contratac6es rio mesmo exercicio, sob modalidade de licitacao irferior dquela exigida
pelo total de despesa no ano, quando is(ofor decorren[e da \/alla de planejamen[o." -Manual TCU.

A Constituigao Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o clever de licitar de foma a
assegurar a igualdade de condi¢6es a todos os concorrentes. em obediencia aos principios da impessoalidade,
da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade,
Nesse mesmo sentido, o art. 3° da Lei n.° 8.666/93, refor¢a a observincia desses principios e
ainda estabelece que a licitacao corresponde a procedimento adininistrativo voltado a selecao mais vantajosa

para a contrata9ao desejada pela Administragao Phblica e necessdria ao atendimento do interesse ptiblico.
Sobre a contratacao indevida sem a observancia do procedimento licitat6ric>, fracionando as
despesas, Jorge Ulysses Jacoby Femandes, traz em sua obra Co#"c7/cJ¢`do DJ're/c7 sew £7.ci./ap6o, paginas
154/159, 5a edig5o, Editora Brasilia Juridica, posicionamen[o do Tribunal de Contas as Uniao, de que: "0

parcelamento de despesa, quer com o obje[ivo de evilar niudalidade mals ampla de licitapdo. quer com o de
possibilitar-lhe a dispensa, consti[ui infra¢do lega[' ( I e ta[mbem o Too ffrmr\ou ewe:±±jpeno de que "a.s
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c()mpras devem ser eslimadas para lodo o exercicio e hd de ser preservada a rnodalidade correla para o
()bjeto lo[al, que agruparia todos os ilens".

Essa orientag5o foi consagrada tamb6m em publicacao oficial do TCU intitulada Licitac6es e
Contratos -Onentac6es Bisicas, Brasilia:
"E vedado o fracionamenlo de despesa para adoqao de dispensa de
lici[a¢ao oLi modalidnde de licitacao menos rigorosa que a delei`rninada

para

a

lolalidade

do

valor

do

objelo

a

ser

licilado

Lembre-se

fracionanienl() re]`ere-se a despesa "
"Alenle pura o ]alo de que, atingindo o lirnile legalrnente filxado para

dispensa de licila¢do` as demais conlrala¢6es para serv`Icos da mesma

nature=a deverdo observar a obriga(oriedade da reali=acdo de cerlame
licital6rio. evirando a ocol.rencia de fracionamento de despesa " jlc6rddo
73/2r)()3 --Segunda Ccimara

I. Reali-.e` yius c(]mpi.as a serem ef eluadas, I)r6vio planejanenlo para todo

®

o exercicit)` licirando ern conjunlo maleriais de uma mesma esp6cie` cujos

polenciai\s fol.necedoi.es sejam os mesmo, de forma a racioriali=&-las e

evi[ar a fuga do lnodalidade licilat6ria previs[a no regulamenlo pr6pri(I

por fragmen{acijti de despesas" Ac6rdao 407/2008 -Primeira Calnal.a

IV -DA RAZA0 DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE
Em analise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de pre(;os junto a

drgaos ptolicos, tendo a Empresa ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, inscrita ro
CCNPJ sob o n°. 27.509.123/0001-09, apresentado pre¢os compativeis com os praticados nos demais drg5os da
Administracfro, conforme mapa de apuracao de pre¢os, anexo a Autorizaeao.

Os servicos disponibilizado pela empresa supracitada e compativel e nao apresenta diferenca que
venha a influenciar na escolha, ficando esta vmculada apenas a verificapao do crit6rio do menor pre€o.

V - DAS COTACOES
No processo em epigrafe, verificou-se a necessidade de cotac6es devido a natureza do objeto
de procedimento.

a

Assim, diante do exposto, restou comprovado ser o valor m6dio de mercado praticado para a
Administracfro igual a R$ 12.000.00 /doze nil reais\.

0 MENOR VALOR ofertado a esta Secretaria foi de RS 11.600.00 /onze mil e seiscentos

[gais}, em pesquisa e comparacao de pre¢os praticados pela Administrac5o P`lblica atravis de coletas de
pre¢os realizado pelo Setor de Compras.

Comparadamente as pesquisas realizadas, demonstra-se que a contratacao esta dentro do valor

de mercade.

VI -DA JUSTIFICATIVA DO PREC0
0 crit6rio do menor preco deve presidir a escolha do aQjudicatdrio direto como regra geral, e o
meio de aferi-lo esta em juntar aos autos do respectivo processo pelo memos 03 (tres) propostas.

A despeito desta asserti`ra, o TCU ja se mamifestou:
"adotar como regrn a realizapao de coleta de precos nas contrata¢6es de
servi¢o e compros dispensadas de licllacdo com fundarnento no art. 24,
inciso 11, rdo lei n. 8.666A13" (Decisdo n° 678/95-TCU-Plendrio, Rel. Min.

Lincoln Magalhdes da Roclla. DOU de 28.12.95, pdg. 22.603).
"Proced(I, quando du renliza¢do de llcitac6o, dispensa ou lnexigil)illdade.

a consulla de pre[us correntes no mercado, ou fiuados por 6rgd() ofilcinl
competente ou, uind(I` constarites do sistemo de registro de I)recos. em
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cumpriment() (Io (Iisposto no art. 26, |}ardgrofo dnico, lnclso 111, e art. 43,

inciso

IV,

dn

Lei

8.666/1993,

os

quais

devem

ser

(Inex(Idos

ao

procedirnento licitiiri5rio (...)." Acdrdfio 1705/2003 Plendrlo.

No caso em questao verificamos, como ja foi dito, trata-se de situapao pertinente a Dispensa de
Licita9ao.

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da Uniao, como pode ser visto aciina, a
orienta?ao 6 que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida a coleta de preeos, que por analogia deve
obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no minimo tres licitantes.
De acordo com a Lei 8.666/93, ap6s a cotagao, verificado o menor prego, adjudica-se o
fomecimento aquele que possuir o menor pre¢o, a habili{agao juridica, qunlificapao t6cnica, qualificaeao
econ6mico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 c/c Art. 28 ao 31 da Lei

®

8.666/93.

Em relagao ao preco ainda, verifica-se que os mesmos estao compativeis com a realidade do
mercado em se tratando de servi¢os similar, podendo a Administracao contrata-lo sem qunlquer afronta a lei
de regencia dos certames licitat6rios.

VII -DA ESCOLHA
A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contrata¢ao do fomecimento pretendidos,
fo1:

•

ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Rua Zilar Moreira n°
927, Cidade Nova, Ic6/CE, inscrito no CNPJ sob o n° 27.509.123/0001-09 -VALOR de
RS 11.600,00 (onze nil, e seiscentos reais).

VIII -DA HABILITACAO JURiDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

a

Nos procedimentos administrativos para con[rata¢ao, a Administracao ten o clever de verificar os
requisitos de habilitacao estabelecidos no art. 27 da Lei 8 666/93. Por6m, excepcionalmente, a lei de regencias

preve a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos mos artigos 28 a 31,
confonne estabelecido no § 1° do art. 32 da Lei 8.666/93.
A prop6sito, ha recomendapao do Tribunal de C`on[as da Uniao nesse sentido:
``Deve ser t)bservtida a exigencia legal (arl. 29, inciso 11-. da Lei n° 8.666.
de

1993) e c()nslilucional (arl

195. § 30, da CF) de que Has licililqbes

ptiblicus. irie`sm() em casos de dispensa ou inexigibil.idade` 6 obl`igat6ria a

comprovii(.a() poi. purle da empresa conlratiida de Cer{idao Negaliva de
D6bilo

lI\SS

I99l).C:el.liddD

-ai-I

Fedel.ai.s /SRr-I.I
F(`iTS (C[,F)

JT\

\ega{iva

larl

inciso
de

n° 8(). de
27

d(I

I,

allnea

D6bi(os

a`

de

da

Lei

Tributos

e

n°

8212.

de

(`onll.ibui¢6e`

1997)` e Cert.ificado de Regularidade do

Lei n° 8`()36, de

199())`

.Jc6rdao 26()t2002

Plendrlo.

Fora juntada, pelo gestor da secretaria interessada, a documentacao da empresa relativa a
habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhis[a, qualifica?ao econ6mico-financeira e qualificacao t6cnica,
conforme reza os artigos 28 a 31, da Lei Federal n 8.6666/93

IX -DA CARTA CONTRATO -MINUTA
Visando instruir a Dispensa de Licitacao do Processo Administrativo em epigrafe, definindo
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clararnente as obriga¢6es das partes, junta aos autos a Minuta de Contrato.

X -CONCLUSA0
Em relapao aos precos, verifica-se que os mesmos estao compativeis com a realidade do mercado
em se tratando de produto similar, podendo a Administracao adquiri-lo sem qualquer afronta a lei de regencia
dos certames licitat6rios.
Considerando todos esses fatores, e o claro beneficio do Munic{pio com a contratacao da empresa

opinamos pela contratacao direta da empresa ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

E#A¢;Z%`£r;n:£##do°fo#ec2:.e#:'c?#in]e-°9££#em#fae##SPENSADE
Em conclusao, resolvem, que a empresa atende as necessidades do Municipio e que a proposta de

®

pregos e compativel com o valor de mercado, confome pesquisas de pregos apresentadas. Por tanto opinamos
pela contratacao direta, tendo em vista se adequar a hip6tese de dispensa de licitac5o.
Ic6 -CE, 03 de Agosto de 2021.
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