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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 
 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 
 

1. OBJETO: 

O objeto da presente dispensa consiste na contratação de empresa especializada em serviços de 
lavação de espaços públicos a fim de preparar os espaços para manutenções e pinturas que deverão 
ocorrer posteriormente. 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando que Administração não dispõe de servidores capacitados e equipamentos adequados 
para a realização de lavação de espaços públicos. 
Considerando a necessidade de realizar manutenções e pinturas junto a sede da Administração, sede 
da escola José Pasqualini, Praça Central e também nos Cemitérios Públicos. 
Considerando a necessidade deste serviço ser executado por empresa do ramo privado. 
Isto posto, faz-se necessário a contratação dos serviços anteriormente informados para serem 
executados nos locais anteriormente informados, sob a responsabilidade da administração da 
Prefeitura Municipal de Corupá/SC. 
 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

Como regra, as aquisições/contratações feitas pelo Poder Público devem se submeter ao 
devido processo licitatório, atendendo os ditames da Constituição Federal e da Lei 8666/93, 
permitindo que os fornecedores interessados concorram em linha de igualdade de condições, visando 
realizar a contratação que seja mais benéfica à Administração Pública. 

 
Contudo, é possível a realização de contratação direta – por inexigibilidade (art. 25) ou 

dispensa (art. 24) – nas hipóteses expressamente autorizadas pela Lei de Licitações. 
 
Nestes termos, cumpre salientar que todos os casos de DISPENSA estão taxativamente 

elencados no art. 24 e incisos do referido diploma legal e suas posteriores alterações, não admitindo, 
situações não descritas no texto legal.  

 
O caso específico merece acolhimento, já que o pedido está plenamente respaldado no artigo 

24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, uma vez que a contratação dos serviços anteriormente informados 
para serem executados junto a sede da Administração, sede da escola José Pasqualini, Praça 
Central e também nos Cemitérios Públicos atende as necessidades da municipalidade, vejamos: 

 
Art.24. É dispensável a licitação: 

[...] 
II - Para outros serviços e compras de valor 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 realizada de uma só vez;    

 

Sendo assim, como se vê, a lei autoriza a contratação direta, quando o valor envolvido for de 
pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório, desde que, por óbvio, 
preenchidos os demais requisitos legais, como in casu.   
 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios da Secretaria 
Municipal de Educação e também da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento para o exercício de 2022, de acordo com a requisição de n.º 16/2022. 
 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no orçamento para o ano 
de 2022, sendo:  
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Órgão 
 

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Unidade 
 

01 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Projeto Atividade 
 

2018 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Elemento 
 

3339039780000000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Vínculo 
 

01010001 Receitas de Impostos e de Transferência de impostos – Educação – Tesouro -Ex.Cor. 

Cód.Desp 
 

254 

 
Órgão 
 

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÃS E PLANEJAMENTO 

Unidade 
 

01 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Projeto Atividade 
 

2003- MANUTENÇÃO ATIV. DIVISÃO DE PESSOAL ADM. E COMPRAS 

Elemento 
 

3339039780000000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Vínculo 
 

01000000 RECURSOS ORDINÁRIOS – TESOURO-EX. COR. 

Cód.Desp 
 

24 

 

 6.    PREÇO E JUSTIFICATIVA: 

6.1 O valor global ajustado com a empresa TECNOPONTA COM. DE MATL. DE CONSTR. E 
EMPREIT. DE MÃO DE OBRA LTDA., inscrito no CNPJ sob n. 80.161.672/0001-18, é de R$ 
15.291,00 (Quinze mil, duzentos e noventa e um reais). 
6.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 
contratada. 
6.3 Conforme se desprende das cotações com os fornecedores, o valor é o praticado no mercado. 
 

7. RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO: 

7.1 A escolha desta Administração Municipal para a contratação direta com TECNOPONTA 
COM. DE MATL. DE CONSTR. E EMPREIT. DE MÃO DE OBRA LTDA., inscrito no CNPJ sob n. 
80.161.672/0001-18, localizado na Rua Jorge Willi, 165 – Bairro Bomplant, na Cidade de Corupá, 
do Estado de Santa Catarina, CEP 89.278-000 se justifica pelo fato de que dentre os fornecedores 
cotados, foi o que apresentou a menor cotação e detém regularidade de conformidade com a Lei n. 
8.666/1993, conforme documentação anexa. 
 

8. COMUNICAÇÃO: 

Assim sendo atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o 
disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente JUSTIFICATIVA para ratificação. 

 
Corupá/SC, 19 de Janeiro de 2021. 

 
Assinam abaixo os membros da COMISSÃO PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS designados 
pela Portaria n.º 6.224/2021: 
 
 
CRISTIANE GARCIA MAURISSENS                                  HEINS GERHARD KOPSCH 
 
  
LÍDIA ROSA VEECK                                                            MARCIA HELENA MULLER BUENO          
 

 

 


