PROCESSO LICITATOruO N° 07/2018

DISPENSA DE LICITA<;AO N° 03/2018

OBJETO:
Contrata<;ao de profissional especializado para a elabora<;ao de Projeto de Pesquisa sobre 0
hist6rico da Camara Municipal de Vacaria, a fim de resgatar sua hist6ria, como tambem, divulga-la
no site e no peri6dico da Casa.

EMPRESA: Paulo Gilberto dos Santos Silva Filho
RAZAO SOCIAL: Paulo Gilberto dos Santos Silva Filho
CPF: 954.098.070-49

JUSTIFICATIVA:
Diz

0

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

Paragrafo tinico
0 processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
sera instrufdo, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracteriza<;ao da situa<;ao emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for 0 caso;
II - razao da escolha do fomecedor ou executante;
III - justificativa do pre<;o;
IV - documentos de aprova<;ao dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serao alocados.
Os atos em que se verifique a dispensa de licita<;oes sao atos que fogem ao principio
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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 verifica a analise dos incisos II e III, do paragrafo unico, do art. 26
da Lei 8.666/93. Inobstante
art. 24, II da Lei 8.666/93,

0
0

fato da presente contratayao estar dentro dos limites estabelecidos no

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.O8.666/93, reforya a observancia desses principios e
ainda estabelece que a licitayao corresponde a procedimento administrativo voltado a 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 n° 8666/93, 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 so vez;
Como tambem, a justificativa para a contratayao em apreyo, se faz, devido a necessidade de
apresentar urn hist6rico do Poder Legislativo Vacariense, a fim de mostrar seu papel de importancia
no desenvolvimento da cidade de Vacaria, como tambem, apresentar a lista de legislaturas que
integraram a Camara Municipal de Vacaria, desde sua abertura, ate os dias de hoje, para 0
conhecimento da populayao de Vacaria.

VALOR:

o valor

para a contratayao em questao, esta disponivel no oryamento da Camara Municipal
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de Vacaria para 0 exercicio de 2018, na dotaryao nO 3.3.90.36.00.00.00
Terceiros - Pessoa Fisica.

- Outros Serviryos de

Na importancia de R$ 2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).
Pelo exposto, entendemos estar demonstrado
objeto deste processo de dispensa de licitaryao.

a admissibilidade

juridica da contrataryao

RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

o professor Paulo Gilberto dos Santos Silva Filho, e conceituado na cidade de Vacaria,
como tambem apresentou proposta mais vantajosa a Administraryao.
JUSTIFICATIVA DO PRE<;O:

o preryo estabelecido pelo professor Paulo Gilberto dos Santos Silva Filho, neste Processo
de Dispensa de Licitaryao, e urn valor vantajoso para a administraryao, compativel com 0 mercado
conforme os demais orryamentos fomecidos.

Vacaria, RS, 30 de maio de 2018.
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