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DISPENSA DE LICITAÇÃO no 08/2018 

JUSTIFICATIVA 

Ementa: Justificativa pertinente ao processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO para a prestação do serviço 
de desenvolvimento e manutenção de site 
institucional e diário eletrônico para atender as 
necessidades do Município com fundamento no art. 
24, inciso II da Lei 8.666. 

Justifica-se a necessidade do serviço prestação de serviços no desenvolvimento e 

manutenção de site institucional e diário eletrônico para atender as necessidades do Município, em 

exercício de 2019, da seguinte forma: 

CONSIDERANDO o objetivo de atender as necessidades básicas e desenvolver um trabalho de 

excelência; 

CONSIDERANDO ainda que o serviço implicaria na qualidade dos serviços prestados ao 

Município; 

CONSIDERANDO que a prestação dos serviços encontra respaldo no ART. 24, inciso II, da 

lei n°8666/93. 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela portaria no 103 de 30 de abril 

de 2018, manifesta-se acerca da solicitação pleiteada, fundamentando a contratação em DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93. 

Em observância as determinações constantes a Lei no 8.666/93 passamos a JUSTIFICAR a 

contratação em análise: 

/ -DA DISPENSA DE LICITACÃO- ADEOUACÃO AO ART. 24 DA LEI 8.666/93.  

A Regra Geral para celebração dos Contratos Administrativos é a realização prévia de Processo 

de Licitação Pública. Excepcionando a regra geral, o nosso ordenamento jurídico dispõe a possibilidade de 

celebração do contrato sem a realização de Processo de Licitação, são os casos de dispensa e 

inexigibilidade. 

Considerando por fim, a análise da documentação, proposta, valores, solicitação e justificativa 

da secretaria que fundamentam a efetiva prestação dos serviços  aue constam nos autos deste processo 

administrativo; 

Após as devidas considerações, vislumbramos o preenchimento das exigências 

caracterizadoras de DISPENSA DE LICITACAO,  contidas no artigo 24, II, da lei federal de licitações e 

contratos,abaixo descrito: 

"Art. 24 - É dispensável a licitação: 

"//- para a contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notária especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação. 
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Vislumbramos que a contratação em vitrine preenche os requisitos do Art. 24, inciso II, acima 

JI — DO VALOR; 

A prestação dos serviços será por um período de 06 (seis) meses. Com  o valor global de 

R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), desdobrados em 12 (doze) parcelas mensais de 500,00 

(quinhentos reais) Correspondente ao serviço de desenvolvimento e manutenção do site institucional e o 

valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) correspondente ao diário eletrônico. 

III - DA CONCLUSÃO:  

Desta forma, entendemos justificadas as exigências contidas nos dispositivos legais acima 

referidos, no que tange a contratação direta dos serviços do serviço prestação de serviços no 

desenvolvimento e manutenção de site institucional e diário eletrônico para atender as necessidades do 

Município por Dispensa de Licitação 008/2018 e submetemos a procuradoria geral deste município 

para que se manifeste juridicamente a respeito da possibilidade desta contratação nos termos acima 

sugeridos e analise os termos da minuta do contrato a ser firmado. 

Santa Luzia do Renhi - SE, 27 de dezembro de 2018 

eHeverton F andes de Jesus Dias 

Presidente da CPL 
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Leila Ale 
h 

a Matos Correia 
Secretária da CPL 

Ev 	 oso Mesquita 
M mbro da CPL 

Ratifico. Publique-se. 

Em 27 de dezembro de 2018 

Edson Santos Iruz 
Prefeito Muni "pai 
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