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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022-PMSC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022-PMSC 

 

 

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 

aquisição de materiais esportivo e materiais de consumo, destinado a Secretaria Municipal de 

Esporte e Juventude e Lazer do município, para atendimento as atividades esportivas da VII - 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município, com entrega imediata, no exercício de 

2022. 

ORGÃO DEMANDANTE:  Secretario Municipal de Esporte, Cultura e Juventude 

 

Fundamento: Art. 24, II Lei Federal nº 8.666/93, e das demais disposições legais e regulamentares 

pertinentes e ainda pelo estabelecido na presente Dispensa de Licitação. 

 

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, restando pois 

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

 

Cabe registrar, ainda, que a Decreto n.º 9.412 de 18 de junho de 2018, aumentou os valores 

previstos nos incisos II do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, permitindo a dispensa de licitação para, 

respectivamente, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), na hipóteses de obras e serviços de 

engenharia, e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), para outros serviços e compras. 

 

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 
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A empresa, JOSÉ ALBERTO DELGADO LIMA - EPP (MAGAZINE PADRE CÍCERO), pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Cel. Anisio Coelho, Nº 37, bairro centro, CEP: 56.200-

000, na cidade de Ouricuri, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.095.937/0001-56, 

apresenta condições 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 DO PREÇO 
 

Os preços cotados pela empresa, JOSÉ ALBERTO DELGADO LIMA - EPP (MAGAZINE PADRE 

CÍCERO), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cel. Anisio Coelho, Nº 37, bairro 

centro, CEP: 56.200-000, na cidade de Ouricuri, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 

24.095.937/0001-56, 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) 
MATERIAL ESPORTIVO 

Item Especificação Quant Und P.unit P.Total 

01 Bola de futebol de campo storm oficial, 32 gomos 
microfibra, tipo storm N4, aprovada pela FMFS ou CBFS 
(Confederação Brasileira de Futebol de Salão). Com 
tecnologia que não absorve água e aumenta a 
durabilidade da forma. Com camada neogel que aumenta 
a maciez e a elasticidade do equipamento, exigindo 
menos força do atleta e assegurando maior velocidade 
aos passes e chutes. Câmara airvility ou similar, válvula 
com miolo removível. Circunferência de 71cm, peso 
aproximado de 420 gramas, Categoria: adulto, tipo storm 
tamanho e peso oficial, costurada à mão, Referencia 
5107451970; 

41 Und  128,00 5.248,00 

02 Bola de futebol de campo brasil oficial, 32 gomos, tipo 
Termotec, aprovada pela FMFS ou CBFS (Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão). Com tecnologia que não 
absorve água e aumenta a durabilidade da forma. Com 
camada neogel que aumenta a maciez e a elasticidade do 
equipamento, exigindo menos força do atleta e 
assegurando maior velocidade aos passes e chutes. 
Câmara airvility ou similar, válvula com miolo removível. 
Circunferência de 71cm, peso aproximado de 420 gramas, 

categoria: adulto, tipo Termotec, Costurada à mão, 
tamanho e peso oficial 

04 Und  267,00 1.068,00 

03 Apito peal fox 40 mini zona livre, Apito 100% em ABS de 
Alto Impacto; Potência Sonora: 109 dB; tipo Fox 40; 
Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica 
para árbitro de futebol; 

04 Und  69,50 278,00 

04 Bomba para encher bolas: Confeccionada em plástico, 
sistema dupla ação, 01 mangueira extensora, 02 bicos 
(agulhas) rosqueáveis - (bomba de ar doublé action); 

02 Und 48,00 96,00 

05 Cronometro digital profissional VL 1809, livre scalibu, 04 Und  79,00 316,00 
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com alarme, para árbitro de futebol; Características:  
. Cronômetro eletrônico 
• Hora/Data 
• Alarme/Despertador 
• 1/100 
• Profissional 
• Cronômetro preciso e fácil de manusear. 
• Dimensão: 7 x 9 x 2 (largura x altura x espessura) 
• Cor: Cinza / Laranja / Preto 

06 Par de redes futebol modelo México, fios com nó serrado 
(seda) em POLIPROPILENO COM TRATAMENTO 
ultravioleta, fios de 6mm, malha 15cm, tamanho 2,50 
x7,50 x 2,00 x 2,00 na cor branca. 

01 Par 455,50 455,50 

07 Kit Cartão para árbitro de futebol de campo tipo da 
placsport, confeccionado em pvc o par com 02 unidades. 

03 Kit 20,50 61,50 

08 Bola futsal max 1000 oficial, características, tipo fusion, 
tamanho e peso oficial; Competição: Futsal Brasileiro; 
Material da câmara: Butil; Tipo de costura: TERMOTEC; 
Circunferência: 62-65; Descrição Aprovada pela CBFS, a 
Bola de Futsal da Penalty Max 1000 IX conta com 
tecnologias e design inovadores para deixar o seu jogo 
ainda melhor, possuindo qualidade profissional garantida 
pelos padrões internacionais da FIFA. 

15 Und  340,50 5.107,50 

09 Pasta fina com elastico oficio A4, sortidas; 
Especificações: Tamanho das folhas: Ofício A4;sem anéis; 
Comprimento: Largura: 335 mm x 235 mm; Espessura: 5 
mm; Material: Plástico; diversas cores; 

20 Und  3,50 70,00 

10 Fita adesiva larga, material polipropileno transparente, 
tipo mono face, medindo 48mmx50m, com alta adesão a 
qualquer superfície limpa. 

05 Und  7,30 36,50 

11 Marca texto colorido; modelo 200-SL, Neon, tipo pilot, 
Tipo de ponta: Chanfrada, Espessura do traço: 
4.0mm,3.8mm; divesas cores; 

04 Und  1,75 7,00 

12 Grampeador de Mao tipo alicate, para grampos 26/6, 
com deposito de grampo em inox, 13cm, capacidade para 
grampear 25 folhas; 

01 Und  20,80 20,80 

13 Fita Corretiva  Especificação; 4mmx10und; Fita Office 
Com 6 Metros Diversas Cores Para Uso Escolar ou 
Escritório; 

01 Und  4,30 4,30 

14 Tesoura, sem ponta, lamina em aço inoxidável com 21cm, 
grande, pontas arredondadas, cabo com formato 
anatômico, ABS; 

01 Und  12,00 12,00 

15 Prancheta Madeira Ofício Com Prendedor Metal Carbrink, 
para papel A4; Comprimento x Largura: 34 cm x 23 cm;  

03 Und  7,50 22,50 

Valor total R$ 12.803,60 

 

Assim, cumpridos os requisitos elencados no artigo 26 da Lei de Licitações e 

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

Municipal de Esporte e Juventude e Lazer a presente declaração de dispensa para que proceda a 

devida ratificação. 

Santa Cruz (PE), 29 de Agosto de 2022. 

 

 

JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA 
Presidenta da CPL 


