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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

&o*

O Fundo Municipal de Assistência Social de Areia lJranc'f lli-cteÍlde
contr.L.;,, por dispensa de licltação, a empresa CRISTIANO VIEIRA DA COSTA, para

preslâr ():r serviços de LocaÇão de 02 máquinas m u ltifLlnciona is com fornecimcnto
de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção corretivíl c
prernntiva, cartucho àe tonu,. reserva, para atendimento às necc:";idades do Fundo

Municipal de Assistência Social.

Assim, este Fundo. por intermédio de sua Secretária, \'om apIÚscnt<lr
justificativa da dispensa de licitação, sub examine, o que faz nos siguintcs ''cÍnlos

"Art.26, As dispensas previslas nos §§ 2o o
no tnciso III e s uintes do rt. 24

ne ssarinmente
Vistô nO Ijrta| í-l'

Lr:, deverào scI
autoridadê su perior,

Considerando que é imprescindível o serviçosiáe Locação de Copiadoras
para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; ''

Çonsiderando, que o art. 26 da Lei de Licitações e Contratos, em seLl

paráqraÍo único, estábelece as condições formais para a composição do proi esso dc

dispánsa de licitação - razão da escolha do fornecedor ou execut.lnto e juslific.rLiv,,

do preço - ainda que dispensada a justificativa dc dispensa pãra o presente
caso, àe acordo com o caput do n)esnro àrtigo su pramencionad;, o quai i':chamcs

por brr- rrrn5aTever:

inexigibilrdade reíeridas no art. 75,
iustificadas, e o retardalÍrtnto pre
parágraío único do ar[. ti- desta
comunicados, dentio de 3 (três) dias, à

para ratificação e publicação na imprensa oíicial, no prazo de

5 (cinco) dias, como condição para eficáci.a dos atos'
Parágrafo único. o processo de.dispensa,'de inexigibilidado
ou de retardamento, previsto ncste artigo, çerá insti'ttiLJo, no
que couber, com os seguin[es clerneÍltos:
('..)
II - razão da escolha do fornecedor ou exccLitante;
III - justificativa do Preço;
('..)" (destaque nosso). , ! .,

Considerando, ainda, que em atendimento à supra aludida norma Ieqal,
esclarcccrnos que a escolha da empresa CRISTIANo VIEIRA DA COSTA, rr:rrr Íoi

contirrEC.ncial. Prende-se ao Íato de ter sido ela a que apresentcrr Ô menoT pioqo

denlri rquelas que apresc:Írtaranl propostas para i,ocação ilc 02 rl.iiquirra:;
rrir t 1Lr .;ionais com íornccitnetlLo dc suprinlcnto:;, I.,!rÇas de reposiçào s 5srviços; dt:

manul.r.ItçàC COt reliva e preventiva, cartucho de LOnCr reserva, parr.) atendiricrlLo à'.

necessidades do Fundo Municipal de Aisistência Social, e que o prcço/ confcrrÍrc sc

40 do arl. 17 g
ls situações de

.Js a prc s:ntadoi
resa vencedora,

pode, facilmente, constatar através da confrontação dos orçamettt
pelas demais empresas e da proposta apresentada pela emp
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verifica-se, tacilmente, ser este compatível com os praticados no tI'r'rcado. '.'rlatrdo,
irclusiv(r, a l)a lxo dô5 demais..rPresentados.

aunsideraÍtdo, 'vor r|n, que em mesmo sendo dispensada a justificaLiv,r,

nesto caso, por não prevista no caput suso-aludido artigo 26 atemo-iros aos

ensinamentos do Ilustre Ad m inistrativista Prof. MarÇal -.lusten Fiiiro, em sua obra
Comentários à Lei de Licitaçõcs e Contratos Ad m inistrativos, quan(lu preco iza que:
"Nenhum gestor de recLirsos públicos poderia escusar-se .) justifi(:.)i ttin'l
ContrataÇáo direta sob o fundamento de que a hipótese não estat,a previsLí! na art
26." L, é que assim o fizemos.

Ex positis é que entendemos ser dispensada a licitação,
caracterizada está a situação enquadrada na forma do artigo 24, II c/c 7tl
paráqrafo único, todos da Lei no 8.666/93, em sua edição atualiz:ii,r.

sof)
26

Assim, colhidas as propostas de preços de- 03 (três) empresas e

analisada a documentação exigida foi, como já dito, "classi[ir:;da a cmpresa
CRISTIANO VIEIRA DA COSTA, em 10 lugâr, por ter apresenta.l" menor lrrcçr; A

propósta da empresa vencedora apresentou o seguinte valor mensal Ce R$

1,405,00 (um mÍ1, quatrocentos e cinco reais), para urna fratlquia de
12-800 (rloze mil e oitocentas) folhas.

As despesas dccorrentes da presentc dispensá de licii.,.'lc-' corrr r'io poi

corl.r :;ü luinte dotação orçÊtr entária:

AçAO CLASSIFICCODIGO DA
UNIDADE

fgrma do arl. 24 , li, c/c
6bbl9 3, em suL ed (ao

ECO l\.i O l',t ICA
08 .L22.1047 .2 .043 3390.39,00

Ex posistis, entendo ser dispensável a licitação, Áa,'
parágrafo único, arts. II e III, todos da Lei no 8.art, 26

atuaii:. .la

:ntão, em cumpriíIterlto ao disposto no caput do art. 26 da mesrna nornta

lirirJri-.r, srrbmeto al presente justificativa ao Excelentíssimo qestor do Fundc
Municipal de Assistência Social, para apreciação e posterior ratificação, apó:, o que

deverá ser publicada na imprcnsa oficial.
Areia Branca/SE, 24 de janeiro de 2020,

, NLohicL ttúcllia- r''oÔa1e,q;IARIA NATÃLIA DOS SANTOS
Ed ucadora Social

tiÍrco. Publquc se,
de 2024.

'.' :N Filho, Marçal. Comerltários à Lei de Licitaçõcs e Corrtratos Aciíninistrativ.rs. 2006
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