
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 

 

Rua São Gabriel, 72 – Centro – CEP 95.930-0000 – Fone: (51) 3764-1144 
Home – page: www.cruzeiro.rs.gov.br E-mail: licita@cruzeiro.rs.gov.br 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  

RELACIONADO AO PREÇO E A CONTRATAÇÃO 

 

Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 
14.133/2021, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul faz saber que está em andamento um 
processo de compra direta por dispensa de licitação, conforme segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no 
caso de outros serviços e compras; 
[...] 
3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente 
precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias 
úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 
Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser 
selecionada a proposta mais vantajosa. 

  

1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO: 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Realização de Concurso Público, 
conforme quadro sintético abaixo: 

Item Qnt.  Descrição 
Valor 

Total (R$) 

01 01 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Realização de Concurso Público – Conforme Termo 
de Referência – até 4.000 inscritos R$ ____ 

  
1.1) Local: conforme demanda do Município; 

1.2) Meta Física: A contratação desse serviço objetiva atender as necessidades das 
Secretarias do Município. 

1.3) Justificativa: A contratação se dá em função das necessidades de contratação das 
Secretarias Municipais. 

2) MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 
ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 

Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), o Município 
poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas que já 
apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 
O Município já obteve 5 (cinco) orçamentos de empresas requeridas para obtenção de 
propostas ao serviço a ser contratado, conforme especificação do objeto acima relacionado, 
que segue: 
 

Orçamento Empresa CNPJ Valor Total  

Orçamento 
01 

LEGALLE CONCURSOS E SOL. INT. 
LTDA 20.951.635/0001-81 

R$ 9.250,00 + R$ 
9,25 por candidato 

adicional  

Orçamento 
02 SARMENTO CONCURSOS LTDA 08.377.069/0001-40 R$ 24.850,00 

Orçamento 
03 

EPL – EMPRESA PARANAENSE DE 
LICITAÇÕES LTDA 09.496.620/0001-38 R$ 39.800,00 

Orçamento 
04 OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14 

R$ 44.880,00 + R$ 
20,00 por 

candidato adicional 
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Orçamento 
05 INSTITUTO SAGAZ 43.289.676/001-50 R$ 114.300,00 

  

3) SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

O processo restou encerrado para o recebimento de novos orçamentos, de maneira que o 
Município garantiu o andamento do processo de contratação. 
Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. 14.133/2021, 
notadamente quanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em síntese, atender aos 
princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos econômicos 
do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com a futura 
contratação. 
No caso da contratação em comento, é válido ressaltar que, além dos custos de um processo 
licitatório, estamos diante do caso da contratação de empresa para prestação de serviço de 
realização de concurso público para contratação de novos funcionários para a administração 
municipal, e entre eles muitos com contratação em caráter urgente para atender demandas 
deficitárias das secretarias. 
Não por isso o procedimento será mais ou menos burocrático ou não observará requisitos 
legais. Pelo contrário, o valor da contratação que visa o Município impõe a observância das 
normas da nova Lei de Licitações, inclusive, àquelas dos certames licitatórios, na forma do art. 
72 da Lei n. 14.133/2021, com destaque para a comprovação de que o contratado preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 
  

4) RESULTADO DO PROCESSO: 

A partir do presente processo, a empresa LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES 
INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.951.635/0001-81, apresentou a melhor proposta 
no item acima especificado, no valor de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais) para 
até 4.000 inscritos e R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos) por inscrito adicional, 
restando a mesma vencedora no processo. 
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