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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021 

FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8666/93, Art. 24, II 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.704.053/0001-21, com sede na Praça Cel. João Olimpio, 

91, Centro, na cidade de Cunha, Estado de São Paulo, devidamente representada pela Sra. 

KARINE COSTA DA SILVA, Secretaria de Administração e Finanças, com poderes designados 

através do Decreto 001/2021 de 07 de Janeiro de 2021, adiante designada CONTRATANTE, vem 

abrir o presente processo de DISPENSA nº 001/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE 

PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

Após instauração do Processo Administrativo para contratação dos serviços acima, o Setor 

de Licitação verificou que não há empresas no ramo de atividade compatível com a da empresa 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, cuja prestação de serviço será 

executada através de ferramenta que auxiliará a Comissão de Licitação e Setor de Compras do 

município, a realizar cotações com base nos preços contratos e registrados por órgãos públicos 

Federal, Estadual e Municipais. 

A pesquisa de preços para que a Administração possa avaliar o custo da contratação 

constitui-se elemento fundamental para instrução dos procedimentos de contratação, estando 

prevista em várias disposições legais e sua obrigatoriedade é reconhecida por diversas 

jurisprudências. 

Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois implica numa criteriosa 

busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido e em diversos sites da 

Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para que se consiga finalizar 

a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto com 

poucos fornecedores no mercado. 

A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma contratação superfaturada ou 

inexequível, em ambos os casos, podem acarretar prejuízos à administração pública. Tal 

dificuldade faz com que a pesquisa de preços se apresente como um entrave para a celeridade 

na tramitação dos procedimentos de contratação e aquisição. 

 

Portanto, é necessário que a Comissão de Licitação, na fase interna, tenha acesso a 

mecanismos que auxiliem na realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade aos 
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procedimentos de contratação e aquisição. 

Como não foi possível a pesquisa de preço através de empresas do ramo, o Setor de 

Compras, realizou pesquisa na internet com intuito de verificar o preço proposto pela empresas a 

outros órgãos públicos e constatamos que o preço ofertado para a Prefeitura de Cunha é o 

mesmo. 

Para dar andamento na contratação e diante dos documentos colacionados aos autos, 

comprovantes da pesquisa de mercado realizada, ato contínuo, realizou os seguintes 

procedimentos a fim de verificar sobre a conveniência e a oportunidade da aquisição. 

a) verificou a regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeiro da empresa que ofertou o 

menor preço, conforme previsto nos artigos 28, 29 e 31 do Diploma Licitatório acima 

mencionado; 

b) verificou que, além dos aspectos mencionados acima, o Setor de Compras ao realizar 

uma ampla pesquisa de mercado, resguardou o critério do menor preço e do serviço que 

realmente atende as necessidades do objeto ora em análise, visando a observância legal do 

princípio da economicidade e da melhor vantagem para Adminsitração Publica. 

Após a intensa pesquisa realizada verifica-se que o orçamento apresentado esta conforme 

os praticados no mercado, e se apresenta de maneira bem vantajosa para a Administração, 

inclusive, quanta as condições de fornecimento apresentadas na proposta de menor preço. Por 

estas razões, este Setor entende que a escolha do fornecedor ora apresentado atende aos 

requisites legais previstos no artigo 26 da Lei de Licitação bem como as demais normas legais. 

 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública seguem 

obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação essa advinda do dispositivo 

constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual 

determinou que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de 

licitações. 

A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar isonômica a 

participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 

campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a 

proposta mais vantajosa às contratações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 
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(...) 
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

O objetivo da licitação, portanto, 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, tendo em vista a impossibilidade de 

se estabelecer a concorrência entre licitantes. 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 

ocorrendo as contratações mediante Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. 

Trata-se de contratações realizadas sob a rege dos artigos art. 24 e 25, ambos da Lei 8.666/93.  

Com relação à Dispensa de licitação, ela é permitida em razão de um interesse público 

específico definido nos incisos previstos no art. 24 da Lei 8.666/93 (rol taxativo), dentre eles, o 

inciso II permite a contratação direta quando o objeto é de baixo valor e não se justifica a 

realização do certame, a saber: 

 

“Art. 24 É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite 
previsto na alínea “a” do inciso II (R$ 8.000,00) 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.” 
 

No caso em questão, em razão do valor da ferramenta Banco de Preços, verifica-se a 

incidência da Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

Ademais, além do baixo custo para a Administração, advindo então a vantajosidade, 

verifica-se que a ferramenta “BANCO DE PREÇOS”, desenvolvida pelo Grupo Negócios Pública, foi 

idealizada com base na grande dificuldade de se elaborar os conceitos de precificação dos 

produtos utilizados pela Administração Pública, principalmente na “pesquisa de preços“, motivo 

pelo o qual o desenvolvimento desta ferramenta, norteou-se para a instrução dos processos de 

contratação da Administração Pública. 
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Considerando a necessidade em ter agilidade na busca de preços, e com o objetivo de 

trazer maior eficiência e economicidade aos certames licitatórios, o “BANCO DE PREÇOS“ é uma 

ferramenta de pesquisa de preços visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo da 

contratação, ou seja, um banco de dados diariamente atualizado, sistematizado por regiões, 

Estados e Municípios, sendo alimentado com preços obtidos em licitações efetivamente 

contratadas pelo Poder Público de todo o Brasil. 

O “BANCO DE PREÇOS” é utilizado por mais de 6.000 (seis mil) gestores públicos, onde se 

destacam alguns usuários como o Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, 

Controladoria Geral da União, Institutos Federais, Universidades, Ministérios, Infraero, Funasa, 

Incra, Prefeituras entre outros. 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

O Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, por meio da Secretária 

Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais instituídas no Decreto 

001/2021 de 07/01/2021 e considerando o que consta deste processo administrativo de Dispensa 

de Licitação lavrado sob o nº. 001/2021 vem emitir a presente declaração de Dispensa de 

Licitação, fundamentada no art. 24, II da Lei 8666/93, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA 

E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, cuja 

Contrato será celebrado em favor da empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, ora representada por RUDIMAR BARBOSA 

DOS REIS, CPF: 574.460.249-68 e RG 4.086.763-5, sediada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 

111 – 10º andar, Campo Comprido, Curitiba - PR, 81200-526, no valor de R$ 9.875,00 (nove mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais). 

Assim, nos termos do art. 24, II, da Lei Federal 8666/93 c/c art. 26 da Lei Federal Nº. 

8.666/93 e suas alterações vêm comunicar a Sra. Secretaria Municipal, KARINE COSTA DA SILVA 

da presente declaração, para que se proceda à análise dos procedimentos adotados e a devida 

ratificação e publicidade da Dispensa de Licitação sob o nº. 001/2021. 

 

Cunha, 26 de Janeiro de 2021. 

 

 

Pedro José Barboza 
Setor de Licitações 

 


