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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334 
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br 

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 
 
 O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 
26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com 
inexigibilidade de licitação. 
 
I – Objeto: Aquisição de 1060 passes (vale-transporte) para os estagiários do 
IPRESBS, para o período de abril a outubro de 2022. 
 
II – Contratado: Transportes Coletivos Rainha Ltda. CNPJ: 82.770.033/0001-85. 
 
III – Caracterização da situação que justifica a inexigibilidade: A 
inexigibilidade de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no 
Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, e se justifica pela empresa contratada ser 
concessionária dos serviços de transporte coletivo urbano municipal, sendo, 
portanto, inviável a competição. A aquisição do vale-transporte se faz necessária 
para deslocamento dos estagiários do IPRESBS ao seu local de trabalho e 
respectiva volta, conforme Lei Municipal Nº 274, de 17 de fevereiro de 2009, fica 
instituído o vale-transporte ao estagiário, que o empregador antecipará para 
utilização efetiva em deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do 
sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual 
com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante 
concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade 
competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. Considerando que 
desde a compra anterior foram contratados mais três estagiários que necessitarão 
do vale-transporte, esta aquisição se justifica. 
 
IV – Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa selecionada é 
concessionária do serviço de transporte municipal até 05 de outubro de 2022 
(conforme termo aditivo Nº 158/2021 do Município de São Bento do Sul). O preço 
é regulamentado por decreto, portanto é inviável a competição e dispensada a 
pesquisa de preço com demais fontes. A quantidade foi solicitada pelo RH para o 
período estimado até o final do contrato de concessão. 
 
V – Justificativa do Preço: O preço contratado de R$ 5.565,00 (cinco mil, 
quinhentos e sessenta e cinco reais) pela quantidade de 1060 passagens é 
compatível com os preços praticados no mercado, autorizado pelo decreto 
659/2021. 
 

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na 
imprensa oficial, por extrato, em no máximo 5 dias, para os fins do art. 26 da Lei 
8.666/93. 
 

São Bento do Sul, 12 de abril de 2022. 
 
 

______________________ 
CLIFFORD JELINSKY 

DIRETOR-PRESIDENTE 
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