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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 

 

 

Contratada: Aripel comunicação visual LTDA 

Valor Total: R$ 17.500,00( Dezessete mil e quinhentos reais) 

Base Legal: Lei federal nº 8.666/93 Art. 24 Inc. V 

 

 

1. DO OBJETO 
 

               Contratação de empresa especializada em fornecer  e instalar letras para fachadas, para  

o Centro Cultural e seus as letras deverão ser de ACM  com fechamento frente e verso, conforme 

especificações e quantitativos  abaixo relacionados.  Solicitamos que a contratação seja  de forma 

emergencial, considerando que já houve um pregão eletrônico  060/2021  no dia 20/08, mas não 

obteve êxito na contratação, conforme informado  pelo setor de licitação. Considerando  a 

necessidade da inauguração  e sem a devida contratação não  há possibilidade da referida  

inauguração. 

 
2.  JUSTIFICATIVA  

     Como justificativa da presente contratação, entendemos que contratando uma empresa com 

experiência no ramo e que se encontra em dias com a fazenda Municipal e estadual. 

   Informamos que realizamos uma cotação de Preços de empresas do mercado, como forma 

de balizar a presente contratação. 

3 – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

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 
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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. 

Todavia, nem sempre a licitação se efetua, porque o basilamento dos valores praticados 

no mercado são considerados como valores inferiores, ou seja, não seria viável nem econômico para 

Administração Pública realizar procedimento licitatório para contratação de pequena monta. 

Considerando que houve um procedimento licitatório por meio de pregão eletrônico 

060/2021 que aconteceu no dia 20/08/2021 onde não obtivemos êxito  na contratação,  ficando assim 

a licitação fracassada.  

                 Nestas hipóteses em que a licitação não alcançou o seu objetivo, que é o de selecionar 

dentre os particulares aquele que além de estar apto a cumprir com as obrigações contratuais da 

futura avença a ser celebrada com o Estado apresentou a proposta mais vantajosa, a Lei Federal nº 

8.666/93 (que é a norma que serve de regramento para todas as licitações empreendidas pelo Poder 

Público) contempla requisitos que, quando atendidos, autorizam que a Administração contrate 

diretamente um particular sem a necessidade de promover um processo licitatório. 

 

  Neste sentido ,  temos o Art. 24  inc. V 
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 V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 

mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 

 

 

Cumpre aclarar ainda que o Governo Federal majorou, através do Decreto n° 9412/2018, 

os valores dos procedimentos licitatórios, estando seu limite para dispensa de licitação por valor 

inferior fixado em R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

Diante ao exposto, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº. 8.666/93 esta 

Comissão de Licitação apresenta a justificativa para ratificação e demais considerações que por 

ventura se fizerem necessárias. 

 

 

 

Vila Rica - MT, aos 14 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

NUBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA 

Presidente da C.P.L. 
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