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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020-PMSC, Nº013/2020-FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020-PMSC, Nº004/2020-FMS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Santa Cruz (PE), por 

ordem da Chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas funções, vem abrir o presente 

processo de dispensa de licitação em razão do diminuto valor, com a finalidade do objeto de realizar 

à contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de equipamento (medidor de cloro) 

portátil digital, destinado a Secretária Municipal de Saúde, para realizar o monitoramento, medição 

e controle de qualidade da água tratada para o consumo humano, com entrega imediata. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação se justifica em razão do diminuto valor da contratação a ser realizada, 

conforme se extrai do projeto básico orçamentário, estando este abaixo de 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso I, do artigo 23 da Lei Federal nº8.666/93, e atualizada pelo o 

Decreto Presidencial Nº 9.412 de 18 de junho de 2018, restando pois autorizada a contratação 

direta, nos moldes do artigo 24, inciso II, do mesmo diploma legal. 

 

Desta feita, compulsando a relevância estrutural e preventiva dos serviços a serem contratados e o 

valor orçado para os mesmos, compatível se encontra o procedimento de dispensa. 

 

Doutra banda, com a finalidade de melhor instruir o procedimento administrativo e instrumentalizá-

lo com as exigências documentais mínimas exigidas pelo Edital Simplificado, entendo cumprida a 

exigência do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos. 

  

Assim, por hora, dispensa-se a licitação. 

 

RAZÕES DE ESCOLHA DO  FORNECEDOR 

 

A empresa, ATC - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Professora Ergilia Micelli. Nº 541, bairro Jardim Regina, 

na cidade de Araquara, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.016.106/0001-49, neste 

ato, devidamente representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) Leonardo Henrique Monteiro Delfini, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário, portador do CPF: 220.902.098-01, RG nº 32.697.650-4 SSP-

SP, residente e domiciliado(a) na cidade de Araquara, Estado de São Paulo, apresenta condições 
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técnicas e reputação ilibada a garantir a contratação pelo Município, o que afirmo em razão de a 

mesma já ter prestado serviços a Prefeitura de Santa Cruz em outras oportunidades, ocasião em 

que exerceu suas obrigações contratuais na forma e prazo regulares. 

 

Justificada, pois, a escolha do fornecedor. 

 

JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS 

 

Os preços cotados pela empresa, ATC - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS 

EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Professora Ergilia Micelli. Nº 541, 

bairro Jardim Regina, na cidade de Araquara, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 

18.016.106/0001-49, neste ato, devidamente representado(a) pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) Leonardo 

Henrique Monteiro Delfini, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, portador do CPF: 220.902.098-01, 

RG nº 32.697.650-4 SSP-SP, residente e domiciliado(a) na cidade de Araquara, Estado de São 

Paulo, se analisados à luz do orçamento estimativo e das demais cotações acostadas, 

cristalinamente refletem a proposta mais vantajosa para a Administração, além de estarem de 

acordo com os preços praticados no mercado. 
 

Não há excesso, razão pela qual emitido a seguinte declaração de dispensa: 
 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 
Item Especificação Quant Und P.unit P.Total 

01 PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE 
BANCADA MODELO DLA-PH 

-Mede PH, mV, ORP, e temperatura, 

totalmente microprocessado. Trabalha com 

todos os tipos de eletrodos. Sensor de 

temperatura individual em aço inox. 
Gabinete em ABS, teclado em policarbonato 

resistente a corroção e respingos. 

01 Und  1.050,00 1.050,00 

02 TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO 

DIGITAL MODELO DLT-WV. 

-Para analise de turbidez em água potável, 

efluentes, tratamento de água e processos,, 
no casa laboratório. Atende as Normas 

Técnicas APHA, AWWA, STANRD METHOS, 

ABNT E ISO7027, com gabinete em ABS, 

teclado em policarbonato resistente a 
corroção e respingos. 

01 Und  1.890,00 1.890,00 

03 COLORIMETRO MICROPROCESSADO 

DIGITAL, DLA-CL, CLORO 0-5MG/L 
-Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE 

em água, método DPD. 

-O DLC-CL, é um equipamento simples de 

ser usado. Todas as Operações são feitas 
através de apenas três 3 teclas. CAL - 

LIGAR/LER, ENTER. A Calibração de rotina 

do usuário é feita facilmente usando o 

padrão fornecido. 

01 Und  1.420,00 1.420,00 

Valor total R$ 4.360,00 
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Assim, cumpridos os requisitos elencados no artigo 26 da Lei de Licitações e 

Contratos, ainda com arrimo neste, vimos comunicar a Ilustre Prefeita Constitucional a presente 

declaração de dispensa para que proceda a devida ratificação. 
 

 

Santa Cruz (PE), 06 de maio de 2020. 

 

 

JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA 
Presidenta da CPL 
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