PROCESSO LICITATORIO N° 06/2018

DISPENSA DE LICITA(:AO N° 02/2018

OBJETO:
r--,

Contratacrao de engenheiro eletricista, devidamente inscrito na entidade profissional, para a
elaboracrao de Projetos e Termos Tecnicos, contando com a planilha orcramentaria, cronograma
ffsico-financeiro, as especificacroes tecnicas eu cronograma de implantacrao, bern como, a
fiscalizacrao e 0 acompanhamento dos servicros de mudancra de local da subestacrao de energia
eletrica da Camara Municipal de Vacaria, incluindo 0 transformador de 150 KV, como tambem, a
troca de local dos quadros de comando.
EMPRESA: Jucelito Signori
RAZAO SOCIAL: Jucelito Signori
CREAlRS: 122547
CPF: 891.201.240-15
JUSTIFICATIVA:
Diz

0

art. 26 da Lei 8.666/93, em seu paragrafo unico:
Paragrafo

(mico

0

processo

de

dispensa,

de

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizacrao da situacrao emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for 0 caso;
II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do precro;
IV - documentos de aprovacrao dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serao alocados.
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Os atos em que se verifique a dispensa de licitayoes sao atos que fogem ao principio
constitucional da obrigatoriedade de licitayao, consagrando-se como exceyoes a este principio.
Assim, este tipo de ato trata-se de ato discriciomirio, mas que devido a sua importancia e
necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste 0 referido
ato.
No caso em questao se veri fica a analise dos incisos II e III, do panigrafo unico, do art. 26
da Lei 8.666/93. Inobstante 0 fato da presente contratayao estar dentro dos limites estabelecidos no
art. 24, II da Lei 8.666/93,0 que justifica a contratayao direta.

~

A Constituiyao Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece 0 dever de licitar de forma a
assegurar a igualdade de condiyoes a todos os concorrentes, em obediencia aos principios da
impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.
Nesse mesmo sentido, 0 art. 3° da Lei n.o 8.666/93, reforya a observancia desses principios e
ainda estabelece que a licitayao corresponde a procedimento administrativo voltado it seleyao mais
vantajosa para a contratayao desejada pela Administrayao Publica e necessaria ao atendimento do
interesse publico.
Justifica-se a dispensa de licitayao com fundamento legal no Inciso II, do artigo 24 da Lei
Federal nO8666/93, que preve a Dispensa de Licitayao:
Art. 24.

E dispensavel

a licitayao:

II- para outros serviyos e compras de valor ate 10% (dez
por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienayoes, nos casos previstos nesta
Lei, desde que nao se refiram a parcelas de urn mesmo
serviyo, compra ou alienayao de maior vulto que possa ser
realizada de uma s6 vez;
VALOR:

o valor para a contratayao em questao, esta disponivel no oryamento da Camara Municipal
de Vacaria para 0 exercicio de 2018, na dotayao nO 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviyos de
Terceiros - Pessoa Fisica.
R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)
Pelo exposto, entendemos estar demonstrado
objeto deste processo de dispensa de licitayao.
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a admissibilidade

juridica

da contratayao
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RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

o engenheiro

eletricista lucelito Signori, e conceituado na cidade de Vacaria, como tambem
apresentou proposta mais vantajosa a Administrayao.
JUSTIFICATIVA DO PRE(:O:

o preyo estabelecido pelo engenheiro eletricista lucelito Signori, neste processo de dispensa
de licitayao, e urn valor vantajoso para a administrayao, compativel com 0 mercado conforme os
demais oryamentos fornecidos.

Vacaria, RS, 06 de maryo de 2018.
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PROCESSO LICITATOruO N° 06/2018

DISPENSA DE LICITA(:AO N° 02/2018

Mauro Deluchi Schuler, Presidente da Camara Municipal de Vacaria, RS, no uso de
suas atribuic;oes Legais conferidas pela Lei Organica Municipal e pelo Regimento Interno, e com
base nas conclusoes exaradas no processo de dispensa de licitac;ao nO 02/2018; torna publico, com
fundamento no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 a DISPENSA DE LICITA(:Ao para a
r--. contratac;ao de engenheiro eletricista, devidamente inscrito na entidade pro fissional, para a
elaborac;ao de Projetos e Termos Tecnicos, contando com a planilha orc;amentaria, cronograma
fisico-financeiro, as especificac;oes tecnicas eu cronograma de implantac;ao, bern como, a
fiscalizac;ao e 0 acompanhamento dos servic;os de mudanc;a de local da subestac;ao de energia
eletrica da Camara Municipal de Vacaria, incluindo 0 transformador de 150 KV, como tambem, a
troca de local dos quadros de comando.

Nome do Fornecedor: lucelito Signori
Razao Social: lucelito Signori
CPF do Fornecedor: 891.201.240-15
CREAlRS: 122547
Valor da Contratac;ao:
R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)
Data de publicac;ao: 06/03/2018.

Vacaria, RS, 06 de marc;o de 2018.
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