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JUSTIFICATIVA DA EMERGENCIA 

 

A presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação 

direta de empresa para o fornecimento de serviços em analise de receitas próprias e apresentação de 

sugestões de melhorias na arrecadação, nos termos e condições a seguir explicitadas. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso II., c/c art. 26 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada. 

 

“Art. 24, – É dispensável a licitação”: 

 

I I- ...; 

- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea “a” do inciso II, 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 realizado de uma só vez.  

 

 

Além disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pela legislação, há a 

discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em 

conta o interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o 

ilustre Marçal Justen Filho, "in verbis": 

 

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora 

viável competição entre particulares, a licitação afigura-se 

inconveniente ao interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de 

antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos 

necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão 

advir." 

 

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei 

8.666/93, só deve ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses 

casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o 

legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente 

previstos. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A razão da contratação deve-se a necessidade da Autarquia Municipal, de obter meios que 

possibilitem a arrecadação de tributos e demais receitas de sua responsabilidade. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

 

A escolha recaiu sobre a empresa PROTAGONIZE ENSINO A DISTANCIA EIRELI, por 

ter ofertado menores preços para a prestação dos serviços em analise de receitas próprias e apresentação de 

sugestões de melhorias na arrecadação das mesmas, estando os mesmos compatível com os preços 

praticados no mercado, conforme coleta de preços realizadas constantes deste processo, e, ainda, por se 
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tratar de empresa idônea, reconhecidamente eficiente, bem estabelecida no mercado e com estrutura física 

adequada para bem atender os serviços especificados.  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO  

 

Após analise dos preços ofertados constantes da coleta de preços realizada, a serem pagos 

pela prestação de serviços, objeto desta dispensa, constatamos que os mesmos estão compatíveis com os 

preços praticados no mercado. 

Outrossim, os recursos designados para custear a aludida despesa se dará por conta da 

Dotação Orçamentária abaixo discriminada: 

 

02.04 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.01 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

051 – FICHA 

 

a) Proposta apresentada pela empresa: 

Valor Total: R$ 28.800,00 (Vinte Oito Mil, Oitocentos Reais); 

b) Prazo de execução:  

60 (Sessenta) dias; 

 

c) Forma de pagamento:  

Conforme Emissão de Notas Fiscais apresentada e atestadas. 

 

 

Juscimeira/MT, 17 de Julho de 2018. 

 

 

 

Cassio Walnero Crepaldi 

Sec. Administração 


