~Camara
~

Municipal

de Vacaria

PROCESSO LICITATOruO N° 09/2018

DISPENSA DE LICITA<;AO N° 04/2018

OBJETO:
Aquisic;ao de materiais impressos (pasta em cartao triplex e cartao visita) com timbre
proprio, de uso continuo pela Camara Municipal de Vacaria.

EMPRESAS:
RAZAO SOCIAL: Grafica Monarca Ltda.
CNP J: 05.024.046/0001-64
RAZAO SOCIAL: DR Graf Grafica e Editora Ltda.
CNPJ: 10.295.342/0001-30

JUSTIFICATIVA:
Diz

0

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

unico

0

processo

de

dispensa,

de

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizac;ao da situac;ao emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for

0

caso;

II - razao da escolha do fomecedor ou executante;

III - justificativa do prec;o;
IV - documentos de aprovac;ao dos projetos de pesquisa
aos quais os bens serao alocados.
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Os atos em que se verifique a dispensa de licita<;oes sao atos que fogem ao principio
constitucional da obrigatoriedade de licita<;ao, consagrando-se como exce<;oes 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 fulico, do art. 26
da Lei 8.666/93. Inobstante 0 fato da presente contrata<;ao estar dentro dos limites estabelecidos no
art. 24, II da Lei 8.666/93, 0 que justifica a contrata<;ao direta.
A Constitui<;ao Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece
assegurar a igualdade de condi<;oes a todos os concorrentes,

0

dever de licitar de forma a

em obediencia aos principios da

impessoalidade, da isonomia, da publici dade, da moralidade e da legalidade.
Nesse mesmo sentido, 0 art. 3° da Lei n.O8.666/93, refor<;a"aobservancia desses principios e
ainda estabelece que a licita<;ao corresponde a procedimento administrativo voltado it seleyao mais
vantajosa para a contrata<;ao 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 preYS 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
servi<;o, compra ou alienayao de maior vulto que possa ser
realizada de uma s6 vez;
Como tambem, a justificativa para a contratayao em apreyo, se faz, devido it necessidade da
aquisi<;ao dos materiais impressos (pasta em cartao triplex e cartao visita), pois este sao de uso
continuo no Poder Legislativo. As pastas triplex sao usadas pelo quadro de servidores da Casa, bern
como, pelos vereadores, urna vez que as mesmas sao utilizadas para arquivo e transportes de
documentos, ja 0 cartao visita, e material de uso exclusivo dos vereadores, como metodo de
intercomunicayao, para suas atividades legislativas.
Ademais, a aquisiyao se deve pelo motivo, que as pastas triplex na Carta Convite nO
03/2018, apenas urna proponente apresentou proposta para este item, mas a proposta foi
desclassificada, pois, a licitante propos valor superior ao determinado pelo Edital, ficando assim, 0
Rua julio de Castilhos, 1.302,
95200-000,
Vacaria-RS
(54)3232.1003
ca mar a@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

Centro

-;~~me~Ea~

item pasta triplex nulo. Ja 0 cartao visita, na ultima aqulSlyaO em 2017, por cotayao, foram
adquiridos 11 (onze) modelos, sendo estes, para 11 (onze) vereadores, mas 01 (urn) modelo, ficou
com dados incorretos referente ao vereador.

VALOR:

o valor para a aquisic;ao em questao, esta disponivel nr or9amento da Camara Municipal de
Vacaria para 0 exercicio de 2018, na dotac;ao nO 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo.
Na importilncia de R$ 2.360,00 (Dois Mil Trez1ntos e Sessenta Reais).
Pelo exposto, entendemos estar demonstrado a admissibilidade juridica da aquisiyao do
objeto deste processo de dispensa de licitayao.
I

RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
As empresas Grafica Monarca Ltda., inscrita no C1'1PJ: 05.024.046/0001-64 e DR Graf
Grafica e Editora Ltda., inscrita no CNPJ: 10.295.342/0001-30, sao conceituadas na regiao de
Vacaria, como tambem no Estado do Rio Grande do SuI, c~mo tambem apresentaram propostas
mais vantajosa a Administrac;ao.

JUSTIFICATIV A DO PRE<;:O:
Os prec;os estabelecidos pelas empresas Grafica Monarca Ltda., e DR Graf Gnifica e Editora
Ltda., neste Processo de Dispensa de Licitac;ao, sao val0rfs vantajosos para a administrac;ao,
compativel com 0 mercado conforme os demais orc;:amentos famecidos.

Vacaria, RS, 18 dejunho de 2018.

amara'Municipal de Vadria,
Mauro Deluchi Schuler,
Prcsidente.
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