
  

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2020. 

 

 

 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA, Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais, e com fundamento legal no art. 24, II, da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, vem pelo presente ato, 

ratificar a dispensa do procedimento licitatório do objeto conforme segue: 

 

 

 OBJETO: Aquisição de livros e material didático para ações da assistência social, 

conforme proposta anexo. 

 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

0902.0824400302.860 - 339030000000 

 

 

  JUSTIFICATIVA: Aquisição de 290 unidades entre livros e matérias didático 

específicos sobre o tema violência doméstica, violência sexual e direitos do idoso. 

 

  Este material será utilizado pela Secretaria de Assistência Social no desenvolvimento 

de ações ligadas na área da violência doméstica, familiar, sexual e do idoso, inclusive no 

atendimento à orientação do Ministério Público Estadual, além de se tratar de importantes 

temas que necessitam ser abordados de modo permanente. 

 

  A Secretaria, pelos setores específicos já vem desenvolvendo atividades nesse sentido, 

entretanto a pandemia exigiu a necessidade de uma abordagem diferenciada da tradicional 

para atingir os fins pretendidos, vez que muitas atividades que eram realizadas de modo 

presencial não mais podem ser desta maneira.  

 

  O material a ser utilizado nas atividades foi desenvolvido por pessoas capacitadas na 

área. 

 

  Trata-se de aquisição de produto, por intermédio de dispensa de licitação nos termos 

do artigo 24, II, da Lei 8.666/93, para a o fornecimento de livros e material didático 

específico. 

 

 Tendo em vista a necessidade e a legalidade, pelo limite do valor e peculiaridade do 

objeto, enquadrado no limite estabelecido pelo dispositivo legal citado acima, entende-se 

configurada a hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 

24, II da referida Lei. 

 

 

 O expediente encontra-se devidamente justificado. Se constitui em aquisição de livros 

didáticos. 

 

  

 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade 

e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal 



n°8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a ratificação da 

mesma, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os 

requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 24, II, daquele Texto Federal. 

 

 

 Ante a análise efetivada, diante do interesse público na aquisição de livros didáticos, 

conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos 

fundamentos apreciados, para a contratação da empresa Editora Amigos da Natureza ltda, 

para o fornecimento de 290 volumes de livros e matérias didáticos diversos com tema 

específico, conforme relação constante do anexo, ao valor total de R$ 968,60. 

 

 

Centenário, RS, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

HILÁRIO JOSÉ KOLASSA 

Prefeito Municipal 


