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JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LICITACAO N2 18/2021

A presente dispensa de licitacao tern par objeto a "Aquisi~ao de kits para a Semana do Servidor
Publico", consubstanciada no art. 24, incise II da Lei Federal n2 8.666/1993.

Considerando a data de 28 de outubro, Dia do Servidor Publico, uma data especial aos servidores e
uma forma de reconhecimento de seus servic;:os prestados

a Autarquia;

Considerando a necessidade de elevacao da autoestima, devido o momenta de isolamento

e

pandemia que vivenciamos e que os objetos adquiridos sao uteis e sustentaveis no dia a dia dos servidores;

Assim, devido o momenta que grande desafio que enfrentamos com perdas irreparaveis e de
muitas sltuacoes diffceis no dia a dia, com intuito de fomentar a interacao e a valorlzacao dos servidores,
essa aquisicao visa: melhorar a autoestima; melhorar a convivencla atraves do evento e presentear os
servidores pelo seu dia; incentivar a sustentabilidade com canecas de uso continua.

Considerando o que nos remete a Constltulcao de 1988, que preve no ambito da Adrninistracao
Publica, alern de obediencia a princfpios constitucionais coma o da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiencia, em seu artigo 37, incise XXI contracao par intermedio de licitacao publica.

Artiga 37, XX/: "ressalvados os casos especificados no legislorao,
as obros, servkos, compras e olienaroes serao contratodos
medionte processo de licitarao publica (... l".

No entanto, a principal legislacao de referenda na area de licitacoes publicas, a Lei Federal n2
8.666/1993, expoe tarnbern o entendimento claro do fato de existirem cases em que possa ser dispensada
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a llcttacao, como, por exemplo, o do artigo 24 da supracitada Lei que trata dos casos em que

e dispensavel

a licitacao, mais especificamente o inciso II, destacado, in verbis:

Artigo 24, II: para outros services e compros de valor ate 10% (dez
por cento) do limite previsto no olineo "a", do inciso II do ortigo
anterior e para olienaroes, nos casos previstos nesto Lei, desde
que ntio se refiram a parcelas de um mesmo servico, compro ou
alienartio de maior vu/to que possa ser reo/izada de umo s6 vez;
(Redarao dada pelo Lei ne 9.64-8, de 1998).

No caso de licitacao dispensavel, a lei enumera os casos em que o procedimento

e possfvel, mas

nao obrigat6rio, em razao de outros princf pios que regem a atividade administrativa, notadamente o
princfpio da eficiencia. Assim,

e dispensavel

realizacao de procedimento licitat6rio, com suporte no art. 24

da Lei Federal nQ 8.666/1993, bem coma o artigo 26, paragrafo unlco, sendo que este apresenta de forma
indubitavel o caminho a ser percorrido para dernonstracao da dispensa, conforme suas redacoes transcritas
a seguir:

Artiga 26. As dispensas previstas no§ 2!! e 4!! do art. 17 e no inciso
Ill e seguintes do art. 24, as sltuacees de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do paragrafo unlco do art.SI! desta Lei deverao
ser comunicados, dentro de 03 {tres) dias, autoridade superior,
para ratifica~ao e publica~ao na imprensa oficial, no prazo de 05
{cinco) dias, como condi~ao para a eflcacia dos atos.

a

Paragrafo unlco, O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que
couber, com os seguintes elementos:
I - caracterlzacao da situa~ao emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Ill - justificativa do preco:
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IV - documento de aprova~ao dos projetos de pesquisa aos quais
os bens serao alocados;

Justificativa de preco, para os casos de dispensa ou inexigibilidade
de licitariio, deve ser devidamente formalizada no respectivo
procedimento, de modo a se comprovar a adequariio dos custos
orcamentos ou do conformidade dos precos praticados ao de
mercado. Ac6rdiio 2314/2008 Plentirio {sumario}.

Nos hip6teses de contratadio direta de bens e servlcos sem
licitariio

devem ser evidenciados

todos os elementos

que

caracterizem a raziio de escotha do fornecedor ou executante e a
justi/icativa do preco contratado. Ac6rdiio 1705/2007 Plentirio
(sumano}.

A eficacia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitariio a que
se re/ere o art. 26 do Lei ne 8.666/1993, de que trata o art. 24,
incisos Ill a XXIV, e art. 25 do Lei ne 8.666/1993, esta condicionada
a sua publicariio no imprensa ofkiat, salvo se, em observiincia ao
principio do economicidade, os valores contratados

estiverem

dentro dos limites fixados nos arts. 24, incisos I e II, do lei
mencionada. Ac6rdiio 1336/2006 Ptenario.

O processo para aqulslcao de kits para a Semana do Servidor Publico, foi devidamente cadastrado
no Sistema SIAG, fls. 43, e publicado eletronicamente para recepcao das propostas dos interessados fl. 48,
com apuracao agendada para o dia 22/10/2021, acudindo 03 interessados, quais sejam: BLEND BR
COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVl<;:OS DE TRANSPORTE EIRELI, J A CARNEIROe PRISCILA
RIBEIRO COELHOGOES.

Ap6s apuracao no Sistema, a empresa J A CARNEIROapresentou a melhor proposta, entretanto foi
desclassificada pelos motivos elencados as fls. 55. Desta feita foi convocada a segunda colocada, a empresa
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BLEND BR COMERCIODE ARTIGOSPROMOCIONAISE SERVl<;:OS DE TRANSPORTE EIRELI, que apresentou
proposta abaixo do preco de referenda, no valor de R$2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais) para o
Lote 001 e de R$12.280,00 (doze mil duzentos e oitenta reais) para o Lote 002.

Como subsidio para o "know how" desta Cornissao, trazemos ao caso a teoria da aparencla,
conforme cornentarios de Marcal Justen Filho, relativamente ao disposto no §lQ do art. 32 da Lei Federal nQ
8.666/1993, tendo para a presente contratacao baixfssimo valor e riscos muito pequenos, podendo ser
razoado entao, dispensar boa parte, se nao toda a docurnentacao de habilitacao.

"Essesrequisitos devem ser exigidos ainda nas hipoteses
referidas no art. 32, §1!!, No entanto, as circunstiinclas
podem conduzir a uma presunfoo relativa, cuja adofoo pela
Administrafoo

e autorizada pe/o dispositivo em questiio. Em

determinadas
regularidade

hipoteses,
para

administrativo

a

basta

a

Administrafoo.

comparece

a

padaria

"aparenaa"
Se

o

de

agente

mais proxima,

encontra-a em pleno funcionamento, a aquisifoo de valor
reduzido noo exige a apresentafoo de documentacso em
virtude de uma presuruiio. A situafoo fatica induz a
presundio de que o comerciante se encontra em situafoo
regular.

Se

noo

existisse ta/

regularidade, alguma

autoridade estatal teria promovido a interdifoo

do

funcionamento.
Mas essa presundio somente

e

autorizada em face de

contrataf6es de pequeno porte, que neio envolvam riscos
para a Administrafeio ou que se traduzam em riscos de
pequena dimenseio. Tambem neio podera ser adotada
quando o valor da contratafoo for mais significativo. "
(destacamos).
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Esta Cornissao sugere que seja efetuada a contratacao nos presentes moldes, com fulcro no artigo
24, inciso 11, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Faz-se presente uma minuta da Ordem de Fornecimento para analise em conjunto com a presente
dispensa de licitacao.

• Cuiaba/Mf', 25 de outubro de 2021.
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