
 
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

RELATÓRIO 003/2021/SEMOSP 

MAMODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Nº 225/2021 

FORNECEDOR: RACINE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA – IBL MÁQUINAS 

CNPJ: 28.265.622/0006-75 

VALOR: R$ 5.970,00 (cinco mil e novecentos e setenta reais). 

RECURSO: PRÓPRIO 

OBJETO: “Serviços técnico de reprogramação de computador máquina motoniveladora”.  

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREÇO E ESCOLHA 

A Lei Federal 8.666/93 estabelece as normas gerais sobre licitações, neste caso, as situações 
de dispensa do procedimento licitatório, considerando a necessidade do objeto, a não 
fragmentação da despesa, a escolha do fornecedor, as cotações de preços realizadas, por 
conseguinte, a justificativa do preço como passamos a demonstrar: 

 

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO 

Trata o presente processo de procedimento que tem por objeto aquisição de serviços técnico 
especializado em atendimento da máquina motoniveladora CASE 845B, ano/mod 2015, série 
NFA05193, CHASSI HBZN0845JFAF05193, motor 1320916, ano 2015, a máquina encontra-se 
travada devido ao bloqueio do sistema elétrico. 

 

II – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE JUSTIFICA A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO.  

A Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o objetivo da licitação é contratar a proposta 
mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, 
moralidade e publicidade. Licitar é regra. Entretanto, há aquisições e contratações que 
possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos 
trâmites usuais. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à 
regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. No caso em tela a presente 
despesa se enquadra na obediência ao estabelecido no Art. 25.  É inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, (Grifo nosso), vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
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III – DAS POSSIBILIDADES DE 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. (BRASIL, 1993) 

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, II e III, do parágrafo único, do art. 26 da 
Lei 8.666/93. Inobstante o fato de a presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos 
no art. 24, IV da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta. 

 

IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E PREÇO 

A IBL Máquinas é representante exclusiva dos serviços de assistência técnica da linha CASE.  

Justificativa do preço; O valor da despesa teve-se como base a cotação do Banco de Preços, e 
proposta apresentada pela empresa.         

V – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, TÉCNICA E 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.  

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 

Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de 
dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: 

 Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 
1991);  
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Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 

1997);  

e Certificado de Regularidade do FGTS (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). (Acórdão 
260/2002 Plenário).  

Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilitação integralmente,  
conforme consultas realizadas por esta SEMOSP, documentos anexos. 

Cabixi, 23 de Março de 2021. 
 

____________________________________ 
EDVINO LUIZ STELMACH 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
Dec. nº 007/2021 

 
 


