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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69 (ART. 24 IV) 

 

AO ASSESSOR JURIDICO 

 

OBJETO: QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFASE E DISJUNTOR 

PROC. N°: 1172/2017 

PROJETO ATIVIDADE: 2.018- Apoio as Ações do Ensino Infantil de zero a seis anos 

ELEMENTO DE DESPESA:33.90.30 Material de Consumo 

 

Em atenção ao despacho da lavra do Srª. Lizandra Cristina Ramos - Controladoria Interna 

(fls.23 e 24) a Secretaria Municipal de Educação com objetivo de atender a necessidade da creche 

municipal, considera: 

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como 

antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação. Na data de 13 de outubro de 2017 

ocorreu na creche municipal cidade de Cabixi uma falha no sistema de distribuição de energia, sendo 

esse mesmo causando um curto circuito no quadro de distribuição, queimando o disjuntor e pegando 

fogo no quadro de distribuição, esse quadro de distribuição é essencial, pois o mesmo é responsável 

pelo funcionamento da energia dentro da Creche Municipal, em caso de lei não se diga que a 

caracterização emergencial requer decreto de emergência ou mesmo de calamidade pública, pois os 

Prejulgados n. 1288, 1311 e 1395, do TCE/SC, denotam situações de emergência em que não se 

cogita de estado de emergência ou de calamidade, no sentido adotado pelos órgãos da Defesa Civil. 

Também o TCU, em recente decisão, afirmou que “A contratação emergencial se dá em função da 

essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco importando os motivos que 

tornam imperativa a imediata contratação. Na análise de contratações emergenciais não se deve 

buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não realização. A partir dessa 

verificação de efeitos, sopesa-se a imperatividade da contratação emergencial e avalia-se a 

pertinência da aplicação, pelo administrador, da excepcionalidade permitida pelo art. 24, IV, da Lei de 

Licitações” (AC-1138-15/11-P, Sessão: 04/05/11, Grupo: II Classe: VII Relator: Ministro UBIRATAN 

AGUIAR). Portanto, considerando a real necessidade a creche necessita de reparos imediatamente, 

sob pena de causar incêndio colocando em risco a vida dos funcionários e alunos, caracterizada está 

a situação emergencial que autoriza a contratação direta nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei 

8.666/93.  

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos;  

 

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(AC-1138-15/11-P)%5bNUMD%5d%5bB001%5d
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DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

 

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 

com os seguintes elementos: 

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço; 

IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 

os bens serão alocados.” 

 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional 

da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de 

ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de 

idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 

 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos I, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 

8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, 

IV da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta Emergencial. 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto ao 

ramo do produto desejado e que o Preço praticado pelo fornecedor é compatível com o valor de 

mercado conforme comprovação dos três Orçamentos de mercado anexados ao Processo, sendo 

que os valores praticados pela empresa em questão estão de acordo com os preços praticados no 

mercado. 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio 
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de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas. 

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de 

Licitação. 

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, a orientação é que no caso de 

dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços. 

Em relação ao preço ainda, 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. 

 

 

QUADRO COMPARATIVO 

         Cabixi   Paulista   Solar        

      

PREÇO 

MÉDIO 1 2 3 VALOR ADJ.   

ÍTEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO PREÇO PREÇO PREÇO PREÇO UNIT. TOTAL CLAS. 

1 1 

Quadro distribuição 

trifase 100 amperes 

por barramento pra 

24 disjuntores 

R$199,33 R$262,00 R$215,00 R$121,00 R$121,00 R$121,00 3 

2 1 
Disjuntor trifase 50 

amperes 
R$ 63,87 R$  65,00 R$79,60 R$47,00 R$ 47,00 R$ 47,00 3 

PARTICIPAM DESTA COTAÇÃO DE PREÇOS AS EMPRESAS:  

VALOR TOTAL POR 

EMPRESA 

01- Cabixi Materiais para Construção 01-R$     

02- Paulista Armarinhos & Material de Construção 02-R$     

03- 

Solar Comércio De Materiais Para Construções, Importação E 

Exportação CNPJ: 07.242.947/0002-39 03-R$ 

 

R$168,00    

              

TOTAL 

R$ 

 

R$168,00    

 

Em consonância com os preços apresentados na tabela acima, fica classificada a empresa 

Solar Comércio De Materiais Para Construções, Importação E Exportação CNPJ: 

07.242.947/0002-39 estando a mesma com a regularidade fiscal em dia, conforme certidões. 

Desta forma, encaminhamos o processo acima epigrafado, para análise técnica das despesas 

e ainda dos procedimentos legais na forma da LEI e no que couber, de acordo com o artigo 38, VI, 

parecer técnico ou jurídico. 

Encaminhamos á procuradoria jurídica do Município para parecer final.  

 

Sem mais para o momento,  

Cabixi, 17 de Outubro de 2017. 

 

 

 

Elza Guimarães da Silva Dionisio 

Diretora de Divisão da Creche Municipal 

Dec. 33/2017 


