ATO DE DISPENSA Nº 35/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2017

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, conforme tabelas de itens a
seguir:
Equipamentos eletrodomésticos:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Bebedouro elétrico refrigerado de coluna:
- 220 volts
- Gabinete de aço inox
- Bandeija de água removível, com espaço
para copos de até 15 cm
- Suporte a galões de até 20 litros
- Reservatório de água gelada: mínimo de 2,2
L

4

PREÇO
UNITÁTIO

PREÇO
TOTAL

R$ 960,00 R$ 3.840,00

JUSTIFICATIVA: Há a necessidade de aquisição de equipamentos eletrodomésticos, já que
o processo licitatório para a aquisição destes equipamentos não alcançou sucesso (não
houveram interessados no seu fornecimento ao CIGA), e ocorreu o aumento no número de
funcionários do CIGA, o que, com a proximidade do verão, aumenta a demanda pelo uso
deste tipo de equipamento. Para tanto, orçamentos foram efetuados junto a diversos
fornecedores para que a aquisição ocorra com a maior brevidade possível. Estes itens são
utilizados diariamente pelos cerca de vinte funcionários Consórcio de Informática na
Gestão Pública Municipal – CIGA, bem como por eventuais visitantes, que hoje dispõem
apenas de um frigobar, fazendo-se assim necessária a aquisição imediata. Considerando
que o volume de itens para aquisição não é alto, bem como o valor da compra não
representará uma despesa significativa, tais aquisições deverão ser realizadas por meio de
Dispensa de Licitação. Vale ressaltar, que é mais vantajoso para esta Administração adquirir
tais materiais por dispensa de licitação, pois o custo de estruturação de Edital e de

realização de um pregão será maior em comparação às despesas administrativas inerentes
ao processo de aquisição por dispensa de licitação. Por fim, para a presente aquisição é
necessário atentar aos aspectos legais inerentes à efetivação de aquisições nesta
modalidade, tais como:

pesquisa de preços e verificação da regularidade fiscal e

trabalhista do(s) fornecedor(es).

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CONTRATADOS:
ITEM

FORNECEDOR

1 - Bebedouro

JDG Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP
TOTAL

Florianópolis, 29 de dezembro de 2017.

GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

CNPJ
09.344.826/000142

VALOR
R$ 3.840,00
R$ 3.840,00

