
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 07, de 04 de janeiro de 2021, apresenta Justificativa para
aquisição de placas em acrílico e carimbos para essa Câmara, mediante as
considerações a seguir:

Considerando a necessidade dessas placas em acrílico e carimbos;

O
Considerando inicio de uma nova gestão e a necessidade de se identificar,

mediante placas de identificação, os nomes dos vereadores eleitos da Câmara, e
carimbos automáticos no intuito de oferecer maior informação e facilitar o ambiente
de trabalho dos que aqui labutam;

Considerando que a aquisição dessas placas em acrílico e carimbos 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
Oda 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 s.
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.
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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
documentação exigida foi escolhida a empresa DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA. -
EPP CNPJ 32.739.278/0001-71, por ter apresentado menor preço. A proposta da
empresa vencedora apresentou o seguinte valor global: R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) para aquisição de placas em acrílico e carimbos para essa Câmara.

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

•UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
•Ação: 01.031.0001.2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - Material de Consumo
•Fonte de Recursos: 10010000
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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;
III- justificativa do preço;
(...)" (destaquei).

Considerando, ainda, que em atendimento à supra aludida norma legal,
esclarecemos que a escolha da empresa DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA. CNPJ
32.739.278/0001-71, não foi contingencial. Prende-se ao fato de ter sido ela a que
possui o menor preço dentre aquelas pesquisadas para aquisição de placas em
acrílico e carimbos para essa Câmara, 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,.

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,"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."

o



drade Dantas
Câmara Municipal

sa Senhora da GlóriaNosjsa

Anc
Presid

de

Ratifico.
Em, 02 de fevereiro de 2021.

O

\JMembro
ia Vanuzta santos Meto

Secretária

e
Presidente da CPL

O

Nossa Senhora da Glória/SE, 02 de fevereiro de 2021.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Comissão Permanente de Licitação

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
Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória,
para apreciação e posterior ratificação.
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•..••••.       ; •.   PARECER n 11/2021•...

Instados a nos manifestarmos acerca da análise da Dispensa de licitação e minuta do
respectivo Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição e fornecimento
parcelado de Material de Expediente para esta Câmara Municipal, no período de 03 (três) meses,
emitimos Parecer, da forma que segue.

inicialmente, cumpre observar que a Dispensa em teia tem a necessidade de sua
justificativa escusada pelo ceçput do art. 26 da Lei de Licitações e Contratos; entretanto,
perfeitamente plausível e legal sua realização.

A Lei tf 8,666/93, em seu art. 24, II, com a redação dada pela Lei n 9.648/98,
estabelece:

Art. 24 - É dispensável a licitação:•
(omistis)
II - para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento)

do limite previsto na alínea "a" do inciso 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 realizado de uma só vez;

Reportemo-nos, agora, ao mencionado artigo anterior, em sua alínea "a", inciso II,
também com a redação dada pela Lei n 9.648/98:

Art. 23 — As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III
do artigo anterior serão determinadas em fonção dos seguintes limites,

: :    tendo em vista o valor estimado da contratação:

(smissis)
II — para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite — até RS 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

Por derradeiro, neste foco, o art. 26, capta, da Lei n 8.666/93, com a redação dada
pela Lei n. 11,107/05, reza:

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 âo
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 ínexigibiHdade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com
os seguintes elementos:

(missa)
'•II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

^    III ^ justificativa do preço;.. . :-

Portanto, da análise de todos os dispositivos acima enumerados, a Lei estabekcfyque
a contratação aqui pretendida pode-se realizar da forma aqui efetivada., t^^ i *•*•'
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Conquanto a licitação seja a regra para a Administração Pública quando compra ou
contrata bens e serviços, a Lei apresenta exceções a essa regra, São os casos em que a licitação é

dispensada, inexigível ou dispensável, como no caso em tela. Assim, no caso de licitação
dispensável, a mesma é possível, por haver possibilidade de competição, mas não é obrigatória,
podendo, destarte, a Administração contratar sem a licitação. Então, no caso do att. 24, II, a Lei
dispensa a M^tação por considerar que o valor da contratação não compensa os custos da
Administração com o procedimento licitatório.

A Justificativa de Dispensa de Licitação apresentada,- embora inexigível sua
apresentação, na forma do arti 26, preencheu todos os requisitos estabelecidos em Lei para que a
mesma se configurasse, inclusive mediante a documentação apresentada, em consonância com o

objeto pretendido, principalmente quanto ao seu valor.

Relativamente ao Gontrato, o mesmo encontra-se em consonância com os princípios

que regem os Contratos da Administração Pública.

Portanto, da análise das minutas que nos foram apresentadas, percebemos o
atendimento dos requisitos legais já enumerados, assim como que foram elaboradas esposadas
pelas disposições contidas no art. 24, II combinado com o art 26, parágrafo único, II e III, no
tocante à justificativa, e art. 55, e seus incisos,-refetentemen.ee à minuta do Contrato, ambos da

Lei n. 8.666/93, Ademais, é bem de perceber que o competente procedimento licitatório já se
encontra em andamento.

Por fim, não finalmente, cumpre observar que é obrigatória a análise das minutas,
antes de se de deflagrar o procedimento licitatório, pelo Assessor Jurídico da Administração (art.
38, VI e parágrafo único, Lei n 8.666/93), o que aqui se faz.

Finalmente, porém não menos importante, pela análise dos autos que nos foram
apresentados e informações nele contidas, em especial as minutas elaboradas, não nos parece
haver qualquer ofensa aos ditames e princípios legais aplicáveis ao procedimento, mormente a Lei
de licitações e Contratos Administrativos, tendo sido todos os preceitos alcançados, motivo pelo
qual opinamos pela LegaMdade do procedimento em questão,

1    É o Parecer, o qual submetemos ao descortino da Autoridade Superior.

Nossa Senhora da Glória, 04 de fevereiro de 2021.


