
 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA 

 

Avenida Coatá, 500, Bairro São Sebastião/ CNPJ.10.220.671/0001-11 CEP:68130-000/Prainha- Pará. 
E-mail: licitacamaraprainha@gmail.com 

 

 
 

JUSTIFICATIVA  

PROCEDIMENTO ADOTADO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2019-110102 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, DE EXTRATOS DE EDITAIS, 

HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS, PARA ATENDER A 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. 

 

À Assessoria Jurídica  

Face à solicitação oriunda da Tesouraria e autorização do Exmo. Sr. Presidente, 

para abertura de Procedimento de Dispensa de licitação objetivando a Contratação acima 

mencionada, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) vem a justificar a adoção dos 

procedimentos adotados, conforme passa a expor:   

 

HISTÓRICO 

A abertura deste processo é proveniente de solicitação encaminhada ao Gabinete 

do Presidente, foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo 

pertinente, evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual 

estima média por itens unitários e também de forma global para o período pretendido. 

Em consulta, o Setor de Contabilidade ratificou a existência de recursos 

orçamentários ao custeio da despesa estimada. 

A contratação de serviços de publicação de editais, contratos, homologação, 

extratos e outros que se fizerem necessários nos jornais de grande circulação e imprensas 

oficiais, Tendo em vista a necessidade de publicação no Diário Oficial da União, 

conforme institui a Lei 8.666/93, dos editais de licitação e outros documentos da  

Câmara Municipal de Prainha, sendo que o diário oficial é considerado como o jornal 

público especialmente instituído por lei para a divulgação dos atos, contratos e outros 

instrumentos legais e jurídicos da Administração Pública e ainda, sendo essas entidades 
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integrantes da Administração Pública, as responsáveis pela impressão dos Diários 

Oficiais que, uma vez instituídas, atraem para si todas as publicações oficiais.  

 

DA JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO 

O objetivo principal da escolha é obter para Administração a proposta 

mais vantajosa, garantindo igualdade de condições a todos os participantes, obedecendo 

aos princípios Constitucionais e Administrativos pertinentes, sendo assim após 

informações do setor de cotação de preço onde o mesmo comunicado que conseguiu 

cotação de empresa do ramo. 

Há indicações de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para 

realizar o presente Fornecimento, em cumprimento ao disposto no Art. 14 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

Por estas razões, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, inciso 

II, da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26, da mesma lei 

apresentamos a presente justificativa. 

É cristalino no processo em comento o cumprimento dos requisitos 

supracitados.  

DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Câmara Municipal de Prainha, comunica a Contratação de empresa para serviços de 

publicações oficiais de extratos de editais, homologações e extratos de contratos, para 

atender a Câmara Municipal de Prainha e justifica o procedimento de acordo com a Lei 

8.666/93 e  Decreto nº 9.412/2018 que autoriza a contratação direta para outros serviços 

e compras de valor nos limites correspondem a 10% do previsto na modalidade, 

conforme estabelece a Lei de Licitações, no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, tendo 

em vista que a contratação necessária é de valor inferior a R$ 17.600,00 (Dezessete mil e 

seiscentos reais). 

Mediante a solicitação que foi feita pela Tesouraria e após análise dos 

documentos para a contratação solicitada, esta CPL considera que o procedimento de 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base em situações excepcionais, fundadas nos fatos 

apresentados.  

Esse é entendimento estampado no art. 24, II da lei n° 8.666/93, in 

verbis:  

Art. 24.  É dispensável a licitação. 

II - 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 realizada de uma só vez; 

CONCLUSÃO 

Diante do fundamento legal supramencionado, esta Comissão de Licitação 

apresenta a justificativa para realização do procedimento de Dispensa de Licitação, com 

base no art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e  Decreto nº 9.412/2018, em 

primazia à supremacia do interesse público, submetendo-a as demais considerações que 

porventura se fizeram necessárias, pelo que encaminho à Assessoria Jurídica anexo a 

minuta do contrato juntamente com a documentação da empresa que perfaz o menor 

preço, para ratificar a legalidade dos procedimentos, mediante parecer técnico para que 

se possa fazer convocação para assinatura do contrato. 

Informamos que existe dotação orçamentária e foi realizada a pesquisa de 

mercado, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

Atenciosamente,  

 

Prainha/PA, 15 de janeiro de 2019. 

              

     _____________________________      

Darlen Miranda da Rocha 

Presidente da Comissão de Licitação 
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