
Nos termos do art. 24, da Lei n 8.666/93, e alterações posteriores, a
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória,
instituída pela Portaria n 03, de 02 de janeiro de 2020, apresenta Justificativa para
aquisição de móveis para a cozinha do pavimento térreo, cozinha do pavimento
superior, recepção, setor de controle interno, setor tesouraria e Plenário, mediante
as considerações a seguir:

Considerando que a necessidade desses móveis decorre da necessidade
da melhoria da cozinha do pavimento térreo, cozinha do pavimento superior,
recepção, setor de controle interno, setor tesouraria e Plenário, desta Casa
Legislativa, no sentido de oferecer maior conforto aos que aqui freqüentam e
melhorar o ambiente de trabalho dos que aqui labutam;

Considerando que a aquisição desses móveis para a Câmara Municipal de
Nossa Senhora da Glória não se refere a parcelas de uma mesma aquisição que
possa ser realizada conjunta, concomitantemente e de uma só vez;

Considerando que o custo econômico para essa licitação é superior ao
benefício dela extraível e que a pequena relevância econômica não justifica os gastos
com uma licitação comum, além de se poder causar prejuízos à Administração,
inclusive com o acréscimo de preços, incluído nisso a demanda de tempo que o
certame licitatório exigiria;

Considerando que um procedimento licitatório é desnecessário, pois se
tem, neste caso, hipótese de dispensa de licitação, com espeque no art. 24, inciso II
da Lei n 8.666/93 e suas alterações;

Considerando que o art. 26 da Lei n 8.666/93, com a redação dada pela
Lei n 11.107/05, em seu parágrafo único, estabelece as condições formais para a
composição do processo de dispensa de licitação - razão da escolha do fornecedor ou
executante e justificativa do preço - ainda que dispensada a justificativa para o
presente caso, de acordo com o caput do mesmo artigo supramencionado, o qual
achamos por bem transcrever:

"Art. 26. As dispensas previstas nos  2o e 4o do art. 17 
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 eficácia dos atos.
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 e
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III - justificativa do preço;
(...)" (destaquei).

Considerando, ainda, que em atendimento à supra aludida norma legal,
esclarecemos que a escolha da empresa COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA. -
ME CNPJ 20.474.418/0001-48, não foi contingencial. Prende-se ao fato de ter sido
ela a que possui o menor preço dentre aquelas pesquisadas para aquisição de
móveis, e que o preço, conforme se pode, facilmente, constatar através da
confrontação dos preços praticados pelas demais empresas e da proposta
apresentada pela empresa que se pretende contratar, é compatível com os
praticados no mercado, estando, inclusive, um pouco abaixo daqueles demais
apresentados, apenas no item do bebedouro houve empate entre as empresas
Comercial de Móveis Modelar Ltda.-ME e a empresa Nordeste Comercial Eirelli-ME e
após sorteio saiu vencedora a empresa Comercial de Móveis Modelar Ltda.-ME.

Ç^jConsiderando, 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."x, é que
assim o fizemos, aliados aos entendimentos o Tribunal de Contas da União:

"Nas dispensas ou inexigibilidades de licitação, faça constar
nos autos as necessárias justificativas da despesa, atendendo
a exigência constante no artigo 26, caput, da Lei 8.666/1993."
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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
Odocumentação exigida foi escolhida a empresa COMERCIAL DE MÓVEIS MODELAR

LTDA.-ME CNP3 20.474.418/0001-48, por ter apresentado menor preço. A proposta
da empresa vencedora apresentou o seguinte valor global: R$ 13.511,00 (treze mil
quinhentos e onze reais) para aquisição de móveis para a cozinha do pavimento
térreo, cozinha do pavimento superior, recepção, setor de controle interno, setor
tesouraria e Plenário.

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

•UO: 01000 - Câmara Municipal
•Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Elemento de Despesa: 490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
•Fonte de Recursos: 01001.000

Então, em cumprimento ao disposto no
jurídica já aqui mencionada, ainda que desnecessá
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artigo, mas a título de formalização, submetemos a presente justificativa ao
Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória,
para apreciação e posterior ratificação.

Nossa Senhora da Glória/SE, 07 de julho de 2020.



ESTOFADO 3X2L EM TECIDO: Estofados 3x2 lugares
revestido em tecido suede na cor nicro - estrutura em
madeira de pinus e eucalipto branco, Pés em PVC, espuma
d23 no assento/braços e dl6 no encosto. 3 Lugares:
comprimento - 1,69 / largura - 0,62. 2 Lugares:
comprimento - 1,27 / largura - 0,62.

CADEIRA FIXA 4P PRETA: Estrutura em aço carbono,
tinta Epóxi Aquecida Cerca De 210 C, assento e encosto
em Polipropileno, peso suportado: 90 KG, Peso: 4,40 Kg,
Altura: 83 cm. Largura: 55 cm, Profundidade: 57 cm.

CADEIRA FIXA 4P SECRETÁRIA: Cadeiras para escritório
Secretária Fixa 04 pés, sem braços, encosto: espuma
injetada com densidade 45, revestida em tecido grafite,
assento: espuma injetada com densidade 45, base na cor
Preta.

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA: Assento e encosto
em tecido cor grafite, base giratória, pistão de regulagem
de altura a gás, madeira em mdp, espuma laminada,
bordas em pvc. produto montado: altura:91 cm largura: 51
cm profundidade: 57,5 cm.

ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA - A: 0,62m / L: 0,61m / Prof:
0,31m, puxador em alumínio, corrediças metálicas,
dobradiças metálicas, material MDF, na cor Noc/E/Noc/C.

ARMÁRIO AÉREO - A: 0,62m / L: l,20m / Prof: 0,31m,
puxador em alumínio, corrediças metálicas, dobradiças
metálicas, material MDF, na cor Noc/E/Noc/C.

BALCÃO 2 PORTAS - A: 0,97m / L: l,20m / Prof: 0,47m,
puxador em alumínio, corrediças metálicas, dobradiças
metálicas, pés com regulagem de altura, material MDF, na
cor Noc/E/Noc/C.

PANELEIRO 1 PORTA 4 GAVETAS - A: 2,16m / L: 0,61m
/ Prof: 0,47m, Puxador em alumínio, corrediças metálicas,
dobradiças metálicas, pés com regulagem de altura,
material MDF, na cor Noc/E/Noc/C.

APARADOR: Estrutura em MDP e MDF de 15mm,
acabamento com pintura UV em Alta Definição. Composto
por tampo com espelho de 3mm opcional, aplicado com fita
dupla face, possui adega com divisórias móveis para
acomodar garrafas, podendo ser montada sem as
divisórias, deixando o espaço como um nicho, produto com
desing diferenciado, requintado e moderno, com botões
cromados, ideais para sua sala de estar ou jantar, com
acabamento dos dois lados podendo ser usado como divisor
de ambientes, suporta até 15kg, na cor Rus/Ter/Rus.

DESCRIÇÃO PRODUTO
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POLTRONA: Poltrona em tecido suede na cor nicro, pés
palito fixos na cor tabaco, Largura com os Braços: 65 cm;
Profundidade do Assento: 45 cm; Estrutura em madeira de
eucalipto; Fixação com grampos galvanizados.

BEBEDOURO: Potência: 88W, sistema eletrônico de
refrigeração: Compressor, capacidade de 2,3 litros de água
gelada, capacidade Total de 4,3 Litros, capacidade de
resfriamento 5,5; reservatório de água natural de 1,1 litro;
reservatório de água gelada de 2,1 litros; Suporta galões de
água de até 20 litros, dimensões - Altura: 47 cm / Largura
30,5 cm / Profundidade 43 cm,.

PIA AÇO INOX: Inox, Cuba Oval, cuba Válvula: Válvula
3.1/2, medidas do Produto: Largura l,20m x Profundidade
0,52 cm x Altura 0,40 cm.

ESTOFADO 3X2L C/ ALMOFADA SOLTA: Estofados 3x2
lugares revestido em tecido suede na cor marfim, estrutura
em madeira de pinus, Pés em PVC, espuma d23 no
assento/braços e dl6 no encosto. 3 Lugares: duas
almofadas de 0,90, comprimento - 1,80 / largura - 0,75. 2
Lugares: 2 almofadas de 0,70, comprimento - 1,40 /
largura - 0,75.
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