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Presidente da Câmara Municipal
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ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Comissão Permanente de Licitação

Considerando, por fim, que em mesmo sendo dispensada a justificativa, neste
caso, por não prevista no caput suso-aludido artigo, atemo-nos aos ensinamentos do Ilustre
Administrativista Prof. Marcai Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, quando preconiza que: "Nenhum gestor de recursos públicos
poderia escusar-se a justificar uma contratação direta sob o fundamento de que a hipótese
não estava prevista no art. 26." 1, é que assim o fizemos.

Ex positis é que entendemos ser dispensada a licitação, pois caracterizada está a
situação enquadrada na forma do artigo 24, II, c/c art. 26, parágrafo único, II e III, todos da
Lei n 8.666/93, em sua edição atualizada.

Assim, como já dito, feita a pesquisa de preços de mercado e analisada a

documentação exigida foi escolhida a empresa IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME, por
ter apresentado menor preço. A proposta da empresa vencedora apresentou os seguintes
parâmetros: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) mensais, para uma franquia de 8.000
(oito mil) cópias ao mês, sendo o valor por cópia excedente de R$ 0,06 (seis centavos),
totalizando o valor global de R$ 6.960,00 (seis mil e novecentos e sessenta reais) para a
locação de 01 (uma) copiadora multifuncional digital, incluído o fornecimento de cilindro,
toner e revelador, para o exercício de 2019.

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação correrão por conta
seguinte dotação orçamentária:

•UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
•Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Elemento de Despesa: 3390.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Pessoa Jurídica

•Fonte de Recursos: 10010000

Então, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26 da mesma norma
jurídica já aqui mencionada, ainda que desnecessário, por não contemplado naquele artigo,
mas a título de formalização, submetemos a presente justificativa ao Ilustríssima Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, para apreciação e posterior

ratificação.
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