ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
JUSTIFICATIVA
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei
8.666/931 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.
I – Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para Locação de 05 (cinco)
tendas 8x8 metros, com lona de cobertura em nightandday com blackout, totalmente
impermeavel, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e
16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo
(locação por 01 dia durante realização do evento), incluso transporte, montagem e
desmontagem, a serem instaladas no município da Barra dos Coqueiros, com prazo de
10(dez) dias.
II – Contratado: ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIME
III – Valor Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
IV - Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Dispensa: Conforme
processo judicial 001948-55.2013.4.05.8500- AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 2ª VARA FEDERAL –
SE, por ocasião da desocupação de moradias irregulares e transferência dos moradores
para o Conjunto Residencial Marcelo Deda, objeto do processo judicial 00194855.2013.4.05.8500- AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 2ª VARA FEDERAL – SE, no qual o município
da Barra dos Coqueiros é parte e objetivando o cumprimento da decisão judicial, como se
vê nos documentos acostados e ata, conforme transcrição abaixo:
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
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O TCU, em recente decisão, afirmou que “A contratação emergencial se dá em função da
essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco importando os motivos
que tornam imperativa a imediata contratação. Na análise de contratações emergenciais
não se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não
realização. A partir dessa verificação de efeitos, sopesa-se a imperatividade da
contratação emergencial e avalia-se a pertinência da aplicação, pelo administrador, da
excepcionalidade permitida pelo art. 24, IV, da Lei de Licitações” (AC-1138-15/11-P,
Sessão: 04/05/11, Grupo: II Classe: VII Relator: Ministro UBIRATAN AGUIAR). Portanto,
considerando a documentação anexa e considerando ainda que se trata de cumprimento
a decisão judicial do processo 001948-55.2013.4.05.8500, os serviços precisam ser
executados imediatamente, sob pena de provocar comoção social com a não
transferências das famílias, caracterizada está a situação emergencial que autoriza a
contratação direta nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
V - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresas ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. foi escolhida porque (I) é do ramo pertinente; (II)
apresentou o menor preço e detém o serviço solicitado tendo como contratante o
Município de Barra dos Coqueiros/SE; e (III) foi a empresa que dispunha e que atendeu a
solicitação e demanda da quantidade necessária para atender emergencialmente.
VI - Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que
demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no
mercado.
Assim, submeto a presente justificativa ao Sr. Prefeito Municipal para
ratificar e cumprir os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.
Barra dos Coqueiros/SE, 30 de abril de 2018

Ariston Porto Menezes
SECRETARIO DE GOVERNO

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no DOM por
extrato, em, no máximo, 5 dias.

AIRTON SAMPAIO MARTINS
Prefeito Municipal de Barra dos Coqueiros
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