
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO   
 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. 
Base Legal: Artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93. 
Empresa: ALESSANDRO EVERALDO BOSSI/ 
CNPJ: 13.971.910/0001-63 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte – MT, através do seu Representa 
Legal abaixo assinado, vem justificar o procedimento de Dispensa de Licitação para aquisição de 
PUBLICAÇÃO NO GUIA CULTURAL DO CENTRO OESTE (REVISTA) COM VARIAS 
MATERIAS  DIVULGANDO O POTENCIAL DO NOSSO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO 
DAS  NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  

 
Foram preenchidos todos os requisitos para atender ao interesse do serviço 

público e para que não haja prejuízo ao órgão público, foram apresentadas cotações de preços, 
que verificou-se, estar aquém dos previstos no Art. 23, II aliena „‟a” e Art. 24, II, da Lei 8666/93, 
onde foi contratada a empresa que forneceu o melhor valor total. 
 

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o 
fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas em anexo 
(INSS/FGTS/PGFN/CNDT). Nota-se que o valor da contratação encontra-se dentro do limite 
previsto em lei, com isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e 
celeridade, realizando a presente contratação. 

 
A AQUISIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES  justifica-se para informação dos 

diversos setores da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO. 
 
O valor proposto no menor orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, 

inciso II, alínea “a” e no art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa 
de licitação para compras e serviços, com pequena relevância econômica, diante da 
onerosidade de uma licitação. 

 
O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é 

DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez 
por cento) do valor estipulado no art. 23, II, “a”, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 
“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;” 
**“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a 
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 
limites*, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
(...) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 



 
 

a) convite – até R$ 80.000,00** (oitenta mil reais);” 

 
A empresa referida ofereceu um valor abaixo do estimado nos artigos supra 

citados, sendo inferior aos 10% (dez por cento) do referido valor. A aquisição perfaz um valor de 
R$ 3,000,00 (TREIS MIL REAIS) pela aquisição. 

 
Nota-se que o valor da contratação é bem inferior ao limite determinado para 

dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais 
oneroso para a Administração Municipal. 

 
Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236)1, 

 
“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos 
com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, 
tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do 
contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser 
proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. 
Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o 
procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido 
pela Administração Pública.” 

 
A lei autoriza a contratação direta quando o valor envolvido for de pequena 

relevância econômica para se iniciar um processo licitatório. Assim sendo, a presente compra 
atende ao disposto nos artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 

Desta forma, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº 8666/93, a 
aquisição encontra-se justificada nos termos da Lei 8.666/93. 
 

 
Gaúcha do Norte – MT, 27 de MAIO de 2014  

 
 
 
 

Nilson Francisco Aléssio 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Em cumprimento do Princípio da Publicidade e da Lei de Licitações (Lei nº 8666/93), certifica-se 
que este foi PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, em 27 de 
MAIO de 2014. 
 
 
 
ADELCIO RICARDO DE MELO 
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

MAT.009/2013 


