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DISPENSÁ DE LICITAÇÀO.

TEM-SE COMO DISPENSÁVEL E ASSIi\{
DISPENSADO A LICITAÇÀO DE
ÁCORDO COI\,Í APLICAÇÀO DO
ÁRTIGO 2+, INCISO II DA LEI ]\O

8.6661199l:

Trata-se de Dispcnsa de processo licimtório destinado a prestação dos serviços de
assessoúa Contabil para prestaçào de contas dos programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da
educaçào FNDE no Sistema de Gestào de prestaçào de Contas de Controle SIGPC: PDDE, PNAE,
PNATE, PBÁ e TERMOS DL CO\{PROMISSOS NO SISTEMÁ INTEGRAfn DE NíONITOR-AME\-TO,
EXECUÇÀO E CONTROI-E - SIMEC , de interesse da Secretaria Municipal de Educaçao da Prefeitura
Municípal de Sao Bemardo/MA

Estabelece o art. 37, inciso XX[, da Carta \,[agn4 a obúgatoriedade de realizaçao de
procedimento licitarório para contrataçÕcs feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo
constitucional reconiece a existência de exceçÕ€s à regra ao efetuar a ressalva dos casos especúicados na
legislaçào, _quais sejam a lnexigibilidadc e a Dispensa de Licitaçao, na Lci 8666/93 dc licitaçÕes e

contl:itos. E Dispensávcl a Licitaçâo:
ART. 24,INCISO II

- pn outfi;s serriçts e ctmtpas de wlor até l& (dez pr cento) do
linitc pÍuisto naalÍn.a ,', do irlcist, ll do artigo antcioÍ e Farz
alienaa\rcs, ntÉ íJsos ptvist)s Dcata I?i, alesde quc neo se Íeiitah a
.e,úclas dc urD rne§lno *rvi(o, carmpn ou alieDnçeo ÍJe naiot who
que p*a xr realizada de uma sí vez;

Bem assim analisado o processo e todas e os fatos argumentados e de acordo com as

normas juridicas que ele propoe, Temos per{eítamente a norma estabelecida no art. 24 inciso I da Lei
8 666/9j que tem como motivo ordináío de Dispensa de T icitaçào poÍ 'SERVIÇOS E COMPRÁS DE
vÁLoR ÁTÉ r0% (DEZ POR CENTO) DO UMITE-.

No caso suLanalisadr'r a dispcnsa dc que trata o artigo citado acimA

Esses elementos, consoantes acima demonstrados, estào todos atendidos no caso

concreto, que prestaçâo dos serv'iços dc assessoria Contábil para prcstaçao dc contâs dos pmgramas do
Fundo Nacional dc desenvolvimento da educi4ào FNDE no Sistema de Gestào de prestaçào de Contâs
dc Contmlc SIGPC: PDDE, PNÁt, PNÁTE, PBA c TERNIOS DE COMPROMISSOS NO SISTENIA
INTEGR t)o DE MONITORA\,ENIO, LXECL:ÇÀO E CONTROLE SIMEC, dc interesse da
Secretaúâ !\{unicipal de Educaçao da Prefeitura l\tunicipal de Sro Eemardd\tÀ atende aos princÍpio da
supremacia do intemssc público NÀO rcstando dasidas de quc cstamos diantc de uma situaçào a quâl o
processo liciÉtório
Fedcral 8 666/9 i

se toma DISPENSÁVEL considcrando-a nos tcrmos do ÁrL 2.í inciso ll da l-ei
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