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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022. 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de 
Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, nomeada através do Decreto nº 024 de 03 de janeiro 
de 2022, tendo em vista a necessidade de aquisição de 08 (oito) computadores portáteis 
(notebooks) para utilização pela Câmara Municipal de Vereadores de Pedras Grandes/SC, dispõe: 

 
1 - DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 

Aquisição de 08 (oito) computadores portáteis (notebooks) para utilização pela 

Câmara Municipal de Vereadores de Pedras Grandes/SC. Considerando que a empresa EJF 

INFORMÁTICA, CNPJ nº 10.548.379/0001-22, detém toda a documentação e apresentou menor 

valor para fornecer os equipamentos de informática e o preço praticado de mercado condiz com 

o praticado, optou-se por escolher esse prestador de serviços. 

  

2 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

As razões fáticas acima apresentadas demonstram claramente a dispensa de 

licitação. Por consequência, inviabiliza a instalação de licitação para contratação de empresa 

especializada no ramo de equipamentos de informática para a Câmara de Vereadores de Pedras 

Grandes. A dispensa de licitação, também por consequência, torna possível a compra direta, 

conforme dispõe o artigo 24, inciso II, da Lei 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;  

[...] 

 

3 - DA JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica-se a aquisição de 08 (oito) notebooks para que os vereadores de Pedras 

Grandes possam utilizá-los para otimizar as atividades do Poder Legislativo. Verificou-se a 

possibilidade de adquirir os notebooks para os vereadores, para que possam desenvolver os 

trabalhos de maneira mais satisfatória.  
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Em razão da pandemia, observou-se que seria fundamental adquirir tais 

equipamentos para os vereadores para garantir a continuidade no serviço público, especialmente 

no processo legislativo, pois nesse período os vereadores realizaram muitas das sessões 

exclusivamente em ambiente virtual e com o uso dos notebooks. 

  

A escolha das configurações dos equipamentos levou em consideração as 

necessidades atuais e futuras para as demandas dos trabalhos dos vereadores. Com uma 

configuração adequada é possível garantir uma longevidade no uso regular dos equipamentos, 

que se manterá com capacidade de hardware para o uso dos principais softwares necessários ao 

processo legislativo. 

 

Portanto, mostra-se assertivo a escolha de uma configuração adequada para o uso 

presente e futuro, sem contudo extrapolar as exigências de configurações para a necessidade dos 

vereadores.  

 

4 -  DO OBJETO: 

 

Aquisição de 08 (oito) computadores portáteis (notebooks) para utilização pela 

Câmara Municipal de Vereadores de Pedras Grandes/SC. 

 

5 - DO PREÇO: 

 

Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado pela 

Administração Pública e definir sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação, 

com fundamento no artigo 24, inciso II, alterada pelo Decreto nº 9.412/2018, cujo objeto é a 

aquisição de 08 (oito) computadores portáteis (notebooks) para utilização pela Câmara Municipal 

de Vereadores de Pedras Grandes/SC, no valor global de R$ 16.760,00 (dezesseis mil setecentos 

e sessenta reais), foram analisadas as cotações de preço apresentadas pelo setor de compras da 

Câmara, com a apresentacao de 03 (três) orçamentos, sendo esta a mais vantajosa. 

 

6 – DO PRAZO: 

 

A presente contratação terá vigência até 31 de dezembro de 2022 ou até a entrega 

de todos os equipamentos.  

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a expensas da seguinte 

dotação orçamentária: 4.4.90.52.35 – Equipamentos de processamento de dados 
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8 - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO: 

 

Os preços ajustados neste expediente, não poderão ser reajustados. 

 

9 - DO PAGAMENTO: 

 

A Câmara de Vereadores se obriga a fazer o pagamento no prazo máximo de 10 

(dez) dias, após o atesto do setor competente da Nota Fiscal apresentada, desde que os 

produtos estejam em conformidade com as exigências contratuais. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Faz parte integrante deste expediente, a minuta de contrato a ser celebrado entre 

as partes, sendo que nela está escrito as regras a serem observadas pelo contratado, 

independentemente de constar dessa justificativa. 

 

Pelo acima exposto, e de acordo com as normas legais, entendemos proceder à 

dispensa de licitação para a contratação especificada. 

 

Desta forma, encaminhamos este expediente a Vossa Excelência, para que 

entendendo cabível a dispensa de licitação, proceda a RATIFICAÇÃO e ordene sua publicação 

na imprensa oficial dentro do prazo legal bem como que se tomem as demais providências 

cabíveis para que surta todos os seus efeitos previstos em lei. 

 

Pedras Grandes/SC, 18 de novembro de 2022. 

 

 
 

EMERSON JOSÉ PRAVATO 
Presidente 

 
 

 
LUCENI SILVESTRI TOURNIER                                                         RAFAELA MARCON 
                  Secretario                                                                                      Membro 
 


