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I
INTENÇÃO
DE
E DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. 75, INCISO II, § 3º
3 DA LEI FEDE
ERAL Nº 14.1333/2021.

1. DO PREAMBU
ULO:
O Município de
d Almadina, inscrita no CNPJJ sob o nº 141447466/0001-29, com sede na Rua Euzébio Ferreira,
F
nº 26,,
Centro, Almaddina – Bahia,noos termos do arrt. 75, inciso II combinado
c
com
m o seu §3º, daa Lei Federal nºº 14.133, de 01
de abril de 2021, torna público que, tem intteresse em reaalizar a contrataação direta de empresa, mediante Dispensaa
de Licitação paraAQUISIÇÃO
p
O DE PEIXES TIPO CORVIN
NA DESTINADO
OS PARA DISTTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO
O
CARENTE DURANTE
D
A SEMANA SAN
NTA, EM AT
TENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
A
MUNICIPAL DE
D ASSISTENCIA SOCIAL DO
D MUNICÍPIO
O DE ALMADIINA,tudo isso ccom base nas justificativas e
disposições leegais abaixo fixaadas.

2.DA
A FUNDAMENT
TAÇÃO LEGALL:
2.1. É cediço que, em razão doo ordenamentoo vigente, a liccitação pública é obrigatória, também é cediço que essaa
obrigatoriedadde tem por finalidade a proteçãão do interessee público em razão da possibillidade da praticca de atos imorrais, atos essess
eivados pela pessoalidade
p
e,, que possam acarretar
a
a coletividade um tratamento discrim
minatório não previsto em lei.
2.2. O motivo maior da existência da licitação púública é o respeeito ao Princípioo Constitucional da Isonomia, uma vez que o
contrato Administrativo decorrente da licitaçção pública vem
m ao final trazeer benefícios ecconômicos ao ccontratado e, poor esse motivo,,
todos aqueless potenciais intteressados em contratar com a Administraçção Pública devvem, nos termos da legislaçãão vigente, serr
tratados de maaneira isonômicca por parte daa Administraçãoo Pública.
2.3. Neste sentido, a regra geral vigente
v
no arcaabouço jurídico pátrio, é que a contratação ppública deve seer precedida dee
licitação públicca, assim a reddação do art. 377, inciso XXI daa Constituição da
d República Federativa
F
do Brasil – CRFB/1988, não deixaa
dúvidas quantto ao acima expposto, entretanto, o próprio arrt. 37, inciso XX
XI, da CRFB dee 1988 diz que podem existir casos
c
previstoss
na legislação infraconstitucioonal em que a Administraçãoo Pública, resppeitadas as forrmalidades legais, pode conttratar de formaa
s
é o art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Leei Federal nº 144.133, de 01 dee abril de 2021.
direta, nesse sentido
CONSTITUIÇÃ
ÃO DA REPÚB
BLICA FEDERA
ATIVA DO BRA
ASIL – CRFB/11988:
Art. 37. A administração púública direta e indireta de quualquer dos Pooderes da Uniãão, dos Estadoos, do Distrito Federal e doss
a seguinte:
Municípios obedecerá aos prrincípios de legaalidade, impesssoalidade, moraalidade, publiciddade e eficiênccia e, também, ao
[...]
XXI - ressalvaados os casos especificados na legislação,, as obras, serrviços, comprass e alienaçõess serão contrataados mediantee
processo de licitação
l
públicca que assegurre igualdade de
d condições a todos os concorrentes, com
m cláusulas que estabeleçam
m
obrigações dee pagamento, mantidas
m
as conndições efetivas da proposta, nos termos daa lei, o qual som
mente permitiráá as exigênciass
de qualificaçãoo técnica e ecoonômica indispeensáveis à garaantia do cumprim
mento das obriggações.
LEI FEDERALL Nº 14.133, DE
E 2021:
Art. 75. É disppensável a lici tação:
[...].
II - para contraatação que envvolva valores infferiores a R$ 500.000,00 (cinquuenta mil reais), no caso de ouutrosserviços e compras;
[...].
§ 3º As contraatações de quee tratam os inccisos I e II do caput
c
deste arttigo serão prefferencialmente precedidas de divulgação dee
aviso em sítioo eletrônico ofiicial, pelo prazzo mínimo de 3 (três) dias úteis,
ú
com a esspecificação doo objeto pretenndido e com a
manifestação de interesse da Administraçãão em obter proopostas adicionnais de eventuaais interessadoss, devendo serr selecionada a
proposta maiss vantajosa.
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3. DAS JUSTIFIC
CATIVAS:
A Diispensa de Licitação se justificca devido à necessidade de contratação
c
de empresa paraoo fornecimentode peixes paraa
entrega as fam
mílias carentess desta comunidade, durante a semana santa.Assim, conssiderando a neccessidade de publicidade
p
doss
atos administrrativos, se faz necessário
n
a Dispensa de Licittação, respeitanndo o disposto no § 3º do art. 75, da Lei Fedderal nº 14.133,,
de 2021.
4. DO DETALHA
AMENTO DO OBJETO:
O
Deveerão ser rigoroosamente atenddidas as especcificações consttantes da tabela abaixo e obbservados os esclarecimentoss
constantes neste termo de reeferência.
ITEM
1

DES
SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE
PEIX
XE TIPO CORV
VINA (UNIDADE KG
COM
M PESO MAXIMO DE 1KG)

QUANTIDA
ADE
2.500,00

5. DA DELIBERA
AÇÃO E VINCU
ULAÇÃO:
Considerando o acima
a
expostoo acolho as juustificativas daa dispensa dee licitação e A
AUTORIZO puublicação no sitio da
municipalidadee pelo prazo dee 03 (três) dias úteis.
Mannifestação de interesse e orçamentos deve, nos term
mos da planilha do ITEM 1, ser enviaadas para o e-mail:
licitapma@outtlook.com, até as
a 24:00hs do dia
d 04/04/22.

Almadina, 30 de Março de 2022.
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_________________________________
Miltton Silva Cerquueira
P
Prefeito
Municippal
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