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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. n°: 94/2022
Dispensa nº: 28/2022

I - DO OBJETO

RATEIO DAS DESPESAS ENTRE OS CONSORCIADOS E APORTE FINANCEIRO DO 
PROGRAMA "MAIS ASFALTO" CRIADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, CONSOANTE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 
1.147 DE 18 DE MAIO DE 2022. 

O aporte financeiro de ingresso ao programa, tem como objetivo disciplinar o pagamento 
do referido aporte o qual deverá ser realizado em parcela única até a data de 30 de junho de 2022, 
nos respectivos dados bancários constantes no referido contrato. O contrato de rateio, tem como 
objetivo ratear mensalmente as despesas necessárias ao desenvolvimento e manutenção das 
atividades do programa, sendo que o pagamento deverá ser efetuado em 12 parcelas mensais, 
de janeiro a dezembro de cada exercício, devendo as mesmas serem pagas até o último dia útil 
de cada mês, nos respectivos dados bancários constantes no referido contrato.

Os itens deverão ser fornecidos conforme abaixo discriminado:

Item Quantidade Unidade Produto Preço Unit. Máximo Total Preço 
Máximo

1 1 UNIDADE RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
CONDER ENTRE OS CONSORCIADOS, 
NO AMBITO DO PROGRAMA "MAIS 
ASFALTO".

R$19.073,88 R$ 19.073,88

2 1 UNIDADE APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA 
MAIS ASFALTO, DESENVOLVIDO PELO 

R$100.000,00 R$ 100.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
CONDER, DO QUAL O MUNICIPIO DE 
PRINCESA É CONSORCIADO

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo 
Geral:

R$ 119.073,88

II – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação objetiva o rateio das despesas e da realização de aporte 
financeiro ao Programa “MAIS ASFALTO”, sendo autorizado o ingresso e adesão ao programa 
acima referido pela Lei Municipal n°1.147/2022, o qual é gerido pelo 
CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER, do qual o 
Município de Princesa é integrante. O rateio e o aporte financeiro tem por finalidade custear as 
ações do consorcio no âmbito do programa “MAIS ASFALTO”, na área da infraestrutura rodoviária 
dos municípios consorciados, através da contratação e execução de serviços de infraestrutura 
rodoviária urbana e rural, aquisição de matéria prima, materiais e equipamentos que se fizerem 
necessários, buscando a melhoria das condições das vias públicas, resultando em qualidade de 
vida a população, melhores condições de trafegabilidade e mobilidade, bem como o 
desenvolvimento regional. 

Por fim, o Programa de “MAIS ASFALTO” objetiva a gestão associada de serviços 
públicos na execução de projetos de infraestrutura rodoviária, abrangendo pavimentação 
drenagens pluviais, pintura e sinalização de vias, execução de meios fios, manutenção e 
conservação de vias e espaços públicos no perímetro urbano e rural e demais serviços específicos 
definido em projetos executivos fornecidos pelos municípios consorciados, bem como o 
fornecimento de bens e materiais, atendendo as necessidades dos municípios consorciados ao 
CONDER e, em conformidade, com o contrato de consórcio público e posteriores alterações 
contratuais, bem como com as deliberações da assembleia geral do consórcio.

IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um 



regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações 
devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica 
a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 
públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 
campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a 
proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da 
CF/1988:

(...)

 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. ”

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 
tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização 
adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 
as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a 
obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que 
é cabível a dispensa de licitação:

“Art. 24 É dispensável a licitação:

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 
entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 
associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005).



No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso 
XXVI do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

VI – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Os valores referentes à Contratação foram definidos na resolução nº 12/2022 do 
CONDER e em Assembleia, aprovada pelos Prefeitos representantes dos Municípios 
consorciados, conforme Ata nº 01/2022. Dessa forma, para o ano de 2022, o valor de RATEIO 
para o Município de Princesa é de R$ 19.073,88 (Dezenove mil, setenta e três reais com oitenta e 
oito centavos) e do APORTE FINANCEIRO no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

VII  – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

O fornecedor é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional –CONDER, 
inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Padre Aurélio Canzi, nº 1628, centro, 
município de São Miguel do Oeste. 

A adesão, rateio e aporte financeiro ao Programa “MAIS ASFALTO” estão 
autorizados por meio da Lei Municipal 1.147/2022 e contrato de “Programa Mais Asfalto” nº 
12/2022.

Considerando que o CONDER é órgão público, portanto sem fins lucrativos, não 
existe competição entre possíveis interessados, sendo desnecessária a pesquisa de preço para o 
serviço objeto do contrato.

VIII – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever 
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 
documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 
32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos 
de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa 
contratada de: 

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 
1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). 



Acórdão 260/2002 Plenário.

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação 
jurídica e regularidade fiscal, conforme os anexos.

IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para custear as despesas decorrentes desta dispensa de licitação, serão usadas as 

seguintes dotações orçamentárias:

Código Dotação Descrição

7SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS URB. E TRANS

2DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

2095MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA MAIS ASFALTO"

3317170010000000000Rateio pela Participação em Consórcio Público

1001400Recursos Ordinários

Código Dotação Descrição

7SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS URB. E TRANS

2DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

2095MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA MAIS ASFALTO"

3337170010000000000Participação em Consórcio Público

1001400Recursos Ordinários

Código Dotação Descrição

7SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS URB. E TRANS

2DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

2095MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA MAIS ASFALTO"

3447170010000000000Rateio pela Participação em Consórcio Público

1001400Recursos Ordinários

X – CONCLUSÃO



Do acima exposto, a dispensa de licitação nos moldes da Lei de Licitações e 
Contratos é o meio adequado para a participação do Município no programa ‘MAIS ASFALTO” 
através do rateio de despesas e aporte financeiro. 

Princesa, 15 de junho de 2022.

CARLOS ROGÉRIO KLEIN
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

_________________________
Gilson Loga Lisboa
Membro

_______________________
Michele Cristiane Kunzler
Membro

__________________________
Alessandra dos Santos
Membro
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