
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 011/2021. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2021. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA-MG, através da Comissão 

Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 997, de 04 de janeiro de 2021, vem 

justificar o procedimento de Dispensa de Licitação. 

 

I. DO OBJETO 

 

Contratação de empresa para realizar o transporte dos estudantes que irão realizar o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 17 e 24 de Janeiro de 2021 na Cidade 

de Unaí/MG, sendo necessário 02 (dois) veículos ônibus, para atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

II. DA JUSTIFICATIVA  

A Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno 

para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principalmente pelo fato 

das provas serem realizadas na Cidade de Unaí/MG, uma vez que, a distância pode ser 

vista como um impedimento para que os alunos do Município de Natalândia/MG realizem 

o ENEM, sendo assim, necessita-se contratação de Transporte Escolar. 

Justifica-se essa contratação, também, pelo o fato que o município não disponibilizar 

veículo em condições de realizar o transporte com segurança dos munícipes que irão 

realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na cidade de Unaí/MG. 

 

III. 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, 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 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.” 

 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 

tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a 

realização adequada das funções estatais. 

Trata-se o presente sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei 

nº 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

“Art. 24 É dispensável a licitação: 

... 

II - para outros serviços e compras de valor até 

dez por cento do limite previsto na alínea “a” 

do inciso II (R$ 8.000,00) 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”. 

 

No caso em questão, verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no 

inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Com relação aos valores de dispensa ressalta-se 

que no dia 18 de junho de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 

9.412 que teve como objetivo atualizar os valores estabelecidos no art.23, incisos I e II 

do caput da Lei nº 8.666/93. 

Nota-se que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos 

com uma licitação comum. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser 

proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais 

simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for 

o valor a ser despendido pela Administração Pública. 

 

IV. DAS COTAÇÕES 

 

Na busca de averiguar os valores praticados com a Administração Pública, na 

forma do art. 15, inciso V da Lei nº 8.666/93, esta Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, solicitou a Secretaria Municipal de Administração a realização de cotação de Preços 

junto a empresas especializadas. 

Foram apresentadas as cotações de preços das seguintes empresas:  

 

a) Pessoa Jurídica: CLEUZA JOSE DE SOUZA - MACIEL TRANSPORTES, 

CNPJ: 26.893.889/0001-77 – Valor Global R$ 2.787,20. 

 

b) Pessoa Jurídica: PEREIRA TRANSPORTES, EMPREITEIRA E PREMOLDADOS, 

CNPJ: 23.999.440/0001-08 – Valor Global R$ 3.200,00. 

 

c) Pessoa Jurídica: MAURÍCIO MACHADO PACHECO 09293565606, CNPJ: 

26.990.089/0001-74 – Valor Global R$ 2.960,00. 

 

V. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como 

regra geral, e o meio de aferi-lo está anexado aos autos do respectivo processo com 03 

(três) propostas. 



A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  

“Adotar como regra a realização de coleta de 

preços nas contratações de serviço e compras 

dispensadas de licitação com fundamento no 

art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93” (Decisão 

nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln 

Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 

22.603). 

“Proceda, quando da realização de licitação, 

dispensa ou inexigibilidade, à consulta de 

preços correntes no mercado, ou fixados por 

órgão oficial competente ou, ainda, constantes 

do sistema de registro de preços, em 

cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo 

único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 

8.666/1993, os quais devem ser anexados ao 

procedimento licitatório (...).” Acórdão 

1705/2003 Plenário. 

 

Segundo a Lei nº 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-

se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 

27 da Lei nº 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV. 

Em relação ao preço, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a 

realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a 

Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 

VI. DA MENOR OFERTA PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Com o intuito de verificar o preço máximo que a Administração se propõe a 

pagar com a aquisição do objeto, foram realizados os procedimentos de pesquisa de 

preços, conforme consta nos autos do processo. 

A empresa que ofertou o menor preço neste processo para sacramentar a 

aquisição e prestação dos serviços pretendidos, foi à empresa CLEUZA JOSE DE 

SOUZA - MACIEL TRANSPORTES, CNPJ: 26.893.889/0001-77. 



Diante dos valores apurados pela Administração, foi adotado o parâmetro menor 

preço, obtido na pesquisa de preços, perfazendo o valor total de R$ 2.787,20 (dois mil 

setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) apresenta-se na tabela abaixo: 

 

Item Qd. 

Km 

Descrição do produto Valor 

por Km 

Valor Total 

01 832 

Km 

Contratação de empresa para realizar o transporte 

dos estudantes que irão realizar o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) nos dias 17 e 24 de Janeiro 

de 2021 na Cidade de Unaí/MG. Sendo 02 (dois) 

veículos. 

R$ 3,35 R$ 2.787,20 

 

Observa-se que o valor é de R$ 2.787,20 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais e 

vinte centavos) estando AQUÉM do limite previsto no inciso II do art. 24 da LLC - Lei 

de Licitação e Contratos e alterações posteriores. 

 

VII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas desta aquisição, submetendo-

se as especificações e condições descriminadas são: 

 

02.04.01.12.361.1202.2023.3.3.90.39.00 FICHA: 139 

 

VIII.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 

 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 

verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 

excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 

documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 

1º do art. 32 da Lei 8.666/93, porém foram solicitados praticamente todos os documentos 

da empresa conforme segue:  

a) Habilitação Jurídica:  

I – Cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo 

da licitante; 

II – Contrato Social e suas alterações; 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 



I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

II – prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei;  

III – prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a Fazenda Federal 

e Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais relativos ao ICM/ICMS) e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade por meio de competente certidão negativa de débitos 

trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas 

instituídos por lei. 

c) Qualificação Econômica: 

 I - Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

d) Outras Comprovações  

I - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que cumpre o dispositivo no inciso XXXIII do art. 7° da C.F. 

 

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua 

habilitação jurídica, regularidade fiscal. 

Por conseguinte, após análise, certifica-se que a documentação apresentada pela 

empresa supracitada está legalmente habilitada para fornecer os equipamentos a 

Administração Pública Municipal. 

Desta forma, com vistas a instruir a Dispensa de Licitação n° 007/2021 do 

Processo Administrativo n° 011/2021 em epígrafe, definindo claramente as obrigações 

das partes, esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, junta aos autos às propostas e 

documentos da empresa que apresentou o menor preço. 

 

IX.  DA CARTA CONTRATO 

 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em 

epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, esta CPL junta aos autos a 

Minuta do contrato. 

 

X. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, 

relativamente à aquisição em questão, é decisão discricionária do Prefeito Municipal, pela 



contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação acostada aos autos 

que instruem o presente procedimento. 

 

Assim sendo, atendendo o disposto nos artigos 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

apresenta-se a presente justificativa para ratificação. 

 

Natalândia/MG, 26 Fevereiro de 2021. 

Atenciosamente, 

 

Bruna Adaléia Moreira da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 

 

Viviana Aparecida Valim 

Secretária da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 

 

Ronan José Martins 

Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 

 

Érica Cristina Rocha 

Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 
 


