
PROCESOS LICITATÓRIO Nº. 42/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 8/2021 

 
 

1. DO OBJETO 
 

 O objeto da presente dispensa de licitação consiste na aquisição de mascotes originais do PROERD 
destinados aos alunos do ensino fundamental que participam do Programa de Resistência as Drogas - PROERD. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
 O PROERD, executado anualmente junto ao C.E.M. Frei Silvano, passou por um processo de discussão no ano 
de 2021, quanto a sua aplicabilidade, pelo fato de estarmos vivendo um momento de pandemia em função do 
COVID-19. A partir do início de junho do corrente ano, tornou-se mais efetiva a modalidade presencial na escola 
acima citada. Tal programa beneficia apenas alunos que frequentam esta modalidade. 
 Conforme justificou a requisitante, houve falta de tempo hábil para o trâmite do processo regular para 
aquisição dos mascotes, fato pelo qual, demonstrou a necessidade de efetuar a aquisição por dispensa de licitação. 
  
  
3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
 A presente contratação encontra respaldo no inciso I, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, 

que dispõem, respectivamente, o seguinte: 
 
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; 
(redação dada pela lei nº 9.648, de 1998) 
 
DECRETO N. 9.412 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
ficam atualizados nos seguintes termos: 
(...) 
II – para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
a) Na modalidade convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

 
 Conforme parecer jurídico, há o amparo legal para a contratação por meio de dispensa de licitação. 

 
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 
O fornecedor escolhido foi a empresa Brumar Bichos de Pelúcia – Odeti e Bruna Bichos de Pelúcia Ltda 

ME, inscrita no CNPJ 04.452.336/0001-46, com sede na Rua Prefeito Leopoldo Schramm, 2111, Gaspar Grande – 
Florianópolis/SC, cujo orçamento prévio mostrou-se o menor dentre os apresentados, com o valor de R$ 1.596,00 
(Um mil quinhentos e noventa seis reais), para fornecimento dos mascotes originais do PROERD. Os demais 
orçamentos coletados apresentaram os seguintes valores: Somos Corujas Com. de Moda Ltda., inscrita no CNPJ 
24.932.604/0001-34 com o valor de R$ 1.786,00; e Schneider e Zimmermann Com. de Brinquedos Ltda., inscrita no 
CNPJ 18.017.019/0001-06 com o valor de R$ 1.782,00. 

 
Procedeu-se a verificação da regularidade jurídica e fiscal da empresa classificada e, conforme certidões 

apensadas ao presente processo, a mesma encontra-se regular perante os órgãos fiscais e fazendários, atendendo 
os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 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); 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 
1997); e 
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 
260/2002 Plenário. 

  

 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de cotação de preços, em 
consonância com o art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93, 
considerando-se assim, o valor de mercado e compatível para a prestação dos serviços. 

 
A empresa Brumar Bichos de Pelúcia – Odeti e Bruna Bichos de Pelúcia Ltda. ME apresentou a melhor 

proposta, razão pela qual justifica-se sua escolha, conforme tabela comparativa abaixo: 

 
 

Descrição Fornecedor Valor Unitário 
Valor Total (38 

unidades) 

Mascotes originais PROERD 
tamanho G com 40cm de 
altura, camiseta preta, com 
logotipo do PROERD na frente 

Brumar Bichos de Pelúcia – Odeti e 
Bruna Bichos de Pelúcia Ltda ME 

R$ 42,00 R$ 1.596,00 

Somos Corujas Com. de Moda 
Ltda. 

R$ 47,00 R$ 1.786,00 

Schneider e Zimmermann Com. 
de Brinquedos Ltda. 

R$ 46,90 R$ 1.782,00 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
05.005 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES / DEPTO DE PROGRAMAS CULTURAIS 
2.054 – PROMOÇÃO DE EVENTOS 
94 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
 
7 – DAS CONDIÇÕES DA PAGAMENTO, ENTREGA E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO 
 
O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal dos 
serviços correspondentes. 
 
A fiscalização e aceite dos produtos será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
através de pessoa indicada para tal fim, que verificará e atestará o recebimento, anotando todas as ocorrências 



relativas à execução do objeto, procedendo inclusive a recusa em caso de desatendimento as especificações do 
produto, determinando a contratada a sua correção no prazo máximo de 72 horas a contar da notificação. 
 
 
 
Água Doce, SC, 07 de junho de 2021 
 
 
 
 
CRISTIANO SAVARIS DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitações 
 
 
EVARISTA BERNADETE TRENTO 
Secretária 
 
 
 
 
 


