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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 215/2022 

 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 

 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
GESTÃO APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ENFOQUE NO ACOMPANHAMENTO 
E ORIENTAÇÃO NAS ÁREAS FINANCEIRAS, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, E-
SFINGE (TCE-SC) E SINCONFI. 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando que atualmente, a contabilidade pública e respectivo planejamento são 
amparadas pela Lei nº 4.320/64 que institui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços na União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; 
Considerando que no decorrer dos anos vem passando por diversas mudanças, dentre 
essas, informatização e transparência dos dados públicos, especialmente no âmbito da 
contabilidade, financeiro, patrimônio e pessoal; 
Considerando que os registros contábeis hoje estão praticamente todos informatizados, uma 
vez que as prestações de contas públicas ocorrem através de sistemas eletrônicos, em que 
o profissional habilitado registra os fatos pertinentes e envia para os sistemas de órgãos 
federais, estaduais e de fiscalização; 
Considerando que o contador acumula funções de grande responsabilidade e precisa estar 
reforçando seus conhecimentos e se aperfeiçoando para melhor desenvolvimentos na sua 
área; 
Considerando a grande demanda que o Município possui e dispõe apenas de uma 
contadora para atendimento, torna-se necessária a contratação de consultoria especializada 
com enfoque na orientação e suporte no que diz respeito a utilização, dúvidas e erros 
referentes ao sistema, em especial para adequação das novas exigências que estão sendo 
constantemente implementadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Secretaria do Tesouro 
Nacional e outros órgãos de controle e planejamento público. 

Isto posto, destaca-se que a presente dispensa tem por objetivo a contratação de 
serviços técnicos especializados de gestão aplicada ao setor público e informática, sendo 
que seu principal enfoque consiste no acompanhamento e orientação nas áreas financeiras, 
contábil, recursos humanos, E-sfinge (TCE/SC) e SICONFI, devido a necessidade do 
município, conforme solicitação emanada pelo setor requisitante. 
 

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.    
  
 Considerando a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços realizados 
pelos servidores públicos municipais e acompanhamento e orientação nas áreas financeiras, 
contábil, recursos humanos, E-sfinge (TCE/SC) e SICONFI, o caso específico merece 
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acolhimento, já que o pedido está plenamente respaldado no artigo 24, inciso II, da Lei nº 
8.666/93: 
 

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; que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente. 

 
A contratação da referida empresa J.F. ONOFRE LTDA., inscrita no CNPJ nº 

44.512.344/0001-55, justifica-se pela necessidade da contratação de serviços técnicos 
especializados de gestão aplicada ao setor público e informática. 
 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios da 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento para o exercício de 2022, 
de acordo com a requisição de n.º 509/2022. 
 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

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

03- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Unidade 
 

001- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Projeto Atividade 
 

2003- MANUT. ATIV. DIVISÃO DE PESSOAL, ADM E COMPRAS 

Elemento 
 

3339039050000000000- Serviços técnicos profissionais 

Vínculo 
 

03000000- Recursos Ordinários- Tesouro Exercício Anterior 

Cód.Desp 
 

613 

 

 6.    PREÇO E JUSTIFICATIVA: 

6.1 O valor global certo e ajustado com a empresa J.F. ONOFRE LTDA., inscrito no CNPJ 
sob n. 44.512.344/0001-55, é de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), o qual serão 
pagos em 7 (sete) parcelas de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) cada. 
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 a empresa J.F. 
ONOFRE LTDA., inscrito no CNPJ sob n. 44.512.344/0001-55, localizado na Praça Nereu 
Ramos, nº 90 – Bairro Centro, na Cidade de Biguaçu, do Estado de Santa Catarina, 
CEP 88.160-116, se justifica pelo fato de que dentre os fornecedores cotados, foi o que 
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apresentou a menor cotação no preço do item 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, 30 de setembro de 2022. 

 
 
Assinam abaixo os membros da COMISSÃO PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
designados pela Portaria n.º 7.172/2022: 
 
 
 
ZAIRA CAROLINE MAAS ROWEDER   JOYCE RAQUEL KIATKOSKI 
 
 
  
LÍDIA ROSA VEECK                                                             DANIELA RIVELLES 
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