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ESTAOO DE SERGIPE
uulrrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

/\. ;ríI, esLe Frrlj,1J, por intermédio de seu Gestor, vem aPrcserltar

Iustifiratrv.r da dispensa de licitação, sub examine, o que faz nos scguintes tilrmos'

J-U§rIEJçAII-VÀpE orsprnsa or lrcr ,zozo

o Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca pretendc contriltar, por

disperrs.r de licitação, a empresa CRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME, para

prestar os serviços de Locação de 02 máquinas multifuncionais com íornecimento
de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutcfriiào corl,,rtiv.l c'

preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às nece:;':cadcs rl" ['l:tlrirr
[4 u r)icifra] rle Saúde.

Considerando que é imprescindível o serviços de Locaçào de Coi)raciora'
para manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

Considerando, que o art. 26 da Lei de Licitações e C'rÍltrôtos, (:fir Eeu

parágrafo único, estabelece as condições formais para a composição do proce-sso de

dispe-rrsa do licitação - razão da escolha dO fOrnecedor ou executante e justificativa
{r,'r p,r,i! , ainda que dispensada a iustificativa de dispensa para o presente
caso, il.) acordo com o caPLIL do mesmo artigo su pra m encionado, o qual achamos
por bell] tra nscrever:

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 20 L"1o do art lT I
no inciso III e seduintes do art, 24, as sitlraçocs de

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
iustificadas, e o retardamento previsto no [inal do
parágrafo único do art. 80 desta Lei deverão s(ll

comunicados, dentro de 3 (trôs) dias, à arri"ridadt: l'rpeíior'
pari.l ral.líl(:ação c publ caçzic-' lra irnpTCIls'r c'i 'r'll, tro ilr'l/o (l(l

5 (clnco) clias, como condição para eÍicácia ilús atos'
Parágrafo único' o processo de dlspensa, de inexigrbilidadÉl

ou de retardamento, previsto neste artigo, s'rrá instÍtlido, Ílo
que couber, com os seguintes elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do Preço;
(... ) " (destaque nosso).

Considerando, errrCa, que eÍn atcrldimento à supra aluotita norÍn'l leqal,

esci;r c(.crrto5 que .r escolha da empresa CRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME,

não foi conl-ingencial. Prende-se ao fato de ter sido cla a que apr-osentotl o mcnor
preço dentre àquelas quc apresentaram propostas para Locação je o2 rrráqulnas

mu liifu ncrorra is com Íornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de

manutenção corretiva e preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às

necessidades do Fundo Municipal de Saúde, e que o preço, conforme sc pode,

facilmente, constatar atrar,és da confrontação dos orçamenlos a: '.'senta(l')' ílclas
demar:, Lrmpresas e da proposta apresentada pela ernprcsa vcnccoora, vr:r'Íica-sc
iac:rlnri rie, ser este conrpittívci con) os praltrca(los tlo rnercado, estando, r:r:itrsivt',

a ba rxo ous dernais apresel)tados.
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Considerando, por l'im, que em mesmo sendo dispensada a justificativa,
neste caso, por não prevista 

^o 
caput suso-aludido artigo 26. atemo-nos aos

ensinamentos do llustre Ad m inlstrativista Prof. Marçal Justen Filho, em siia obra
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Ad m inistra tivos, quan(ro preconlTa que:
"Nenhum gestor de recursos públicos poderia escusar-se i: jLtstíit( ar :-tm'l

contrataCão direta sob o fut)damenfo de que a hipótese não estav., i)rcvisLa no art'
26." l. r: qire assim o fizerrol;.

Ex positis é que entendemos ser clispensada i: licitaçào,
caractorzada está a situaçào enquadrada na forma do artigo 24, lI c/c Jrt
parágrafo único, todos da Lei no 8.666/93, em sua edição atualizada.

pols
26,

Assim, colhidas as propostas de preços de 03 (triis) emprírsas "
analisada a documentação exigida Foi, como já dito, classiÍicJda a ei-npresa

CRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME, em 10 lugar, por ter aprosentado menor
preço. A proposta da empresa vencedora apresentou o seguinte valor mensal de R$

1.405,o0 (um mil, quatrocentos e cinco reais), para uma franquiã dtl
i2.80Í) ídoze mil e oitocentos cópias).

As clespesas dccJrrcnlcs c]a presenic dispensa de licitàçào corr:i-ão por

conta scgurnte doLação orça mentá ría:

Ex posistis, entendo sor dispensável a licitação, na íorrna (io art' 2'1, ll, c/c
irrt. lr), paiágrafo único, ar[r;. Il o lll, todos da Lei no 8.666/9), em sLra ediÇão

atLrallraLla,
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Então, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26 oa mesm'] nornta
jurídica, submeto a Presente justificativa ao Exceleritíssimo 9'rstor üú Fundo
't4unicipal 

de saúde, para apreciação e posterior ratificação, após o que deverá ser
publicada na imprensa oficial' 

Areia Branca/sE, 24 cJo ianeiro i.,- 2O2A.

§líutk.'.{â^rkx'ô,*,fu çftr,M-
[-ir oloti] (ie Departarl'lcnt', 6j6 FMS

ü
llir i | !o PLrt) liq ue-se.

de 2020.E Ír1, cle

FRANC M PÂIO
o FMS
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