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JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:

Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle externo;
Considerando a necessidade assegurar o acesso nas localidades que nao possui transporte publico nem
particular, a presente contratagao busca assegurar o direito de ir e vir bem como o acesso a servigos
publicos essenciais prestados na sede administrativa, importante ainda destacar a possibilidade de
locomo^ao dessas pessoas para fins de saques de beneficios previdenciarios e para realizagao de compras
basicas para a sua subsistence, servi^os esses disponibilizado apenas na sede administrativa, considerando
ainda que nem todos os moradores possui veiculos proprio bem como condigoes economicas de custear
tais deslocamentos, sendo obrigagao do orgao publicos assegurar o minimo de dignidade e de protegao a
esta parcela da comunidade local.

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos e comprasde valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, do mesmo diplomalegal;

Considerando ainda que o Art. 1, II do Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018, preve dispensa de licitagao
para servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo
23, da Lei n°8.666/93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, justifica o procedimento de dispensa de licitagao com base no
artigo 24, II da Lei 8.666/93, para a Contratagao de prestagao de Servi?os de transporte por empreitada global,
mediante veiculo de transporte coletivo com a finalidade de assegurar aos moradores da zona rural acesso a
servigos publicos essenciais, inclusive bancarios, considerando a ausencias, inclusive bancarios - beneficios
previdenciarios, considerando a ausencia de transporte regular nas localidades.

Por estas razoes, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, lei 8.666/93, justificamos este
procedimento de dispensa de licita^ao;

CleOTlice de Castro Nunes sao Valerio, 16 de fevereiro de 2021.
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