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Cameta, 29 de junho de 2021. 

Em atencao, ao interesse da Prefeitura Municipal de Cameta/Departamento 
Municipal de Transito e Transporte de Cameta, em solicitar contratacao de empresa para 
aquisicao de uniformes especificos destinados aos agentes de transito, para atender as 
necessidades do Departamento Municipal de Transito e Transporte, solicita com a maxima 
urgencia as providencias cabiveis uma vez que a no desempenho de suas competencias 
institucionais, realiza extensas awes de fiscalizacao de transito ligadas a seguranca das 
vias urbanas do Municipio. ~Nesse contexto, importa divisar, que no exercicio desse papel 
institutional, surge a necessidade de empregar adequadamente os servidores do DEMUTT 
na prestadoo dos servicos piiblicos que lhes sao atribuidos, motivo pelo qual a 
caracterizacao uniformizada e personalizacao do profissional mostra-se de fundamental 
importancia para a correta identificacao e qualificacao das atividades desenvolvidas a 
populacao de Cameta, pois que o profissional devidamente uniformizado consubstancia 
conotacao de seguranca e especificacao do orgao de transito no desdobramento de suas 
atividades operacionais. Cabe ressaltar tambem que o use regular do uniforme pelo 
servidor tern uma duracao estimada de 1 (um) ano, devido ao use sob condicoes climaticas 
tais como sol intenso e chuva. Desta forma, justifica-se cabalmente a contratacao de pessoa 
j uridica visando a confeccao de Uniforme para os agentes de transito do DEMUTT, que se 
mostra indispensavel tambem aos servicos prestados pelos Agentes de Transito em 
situacoes extremas, por prover suas necessidades basicas de seguranca e conforto tanto em 
situacoes de baixa luminosidade, frio intenso e chuva. Por trabalharem diretamente na rua, 
a ausencia do referido item implica no comprometimento da seguranca dos Agentes de 
Transito, ate mesmo colocando a vida dos mesmos em risco devido ao risco de serene 
atropelados quando no exercicio das atividades operacionais de fiscalizacao de transito. 
Alem de proporcionar melhor rendimento operational durante as atividades 
desempenhadas pelo DEMUTT. 

No que diz respeito a situacao informamos que na legislacao vigente existe a 
possibilidade da contratacao direta, conforme justificativas elencadas a seguir. 

1. DA CONTRATAcAO DIRETA 
O estatuto de Licitacoes e Contrato (Lei Federal n° 14.133/2021), quando define os 
preceitos de contratacao pela Administracao Publica, determina que eventos dessa 
natureza sejam precedidos dos respectivos processor licitatorios, exceto em algumas 
hipoteses, quando essa acao pode ser realizada atraves de "dispensa de licitacao" (Art. ,o" -'~ 
75) e "dispensa de licitacao" (Ins. II). 
Para se utilizar dessa excecao, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 
enquadrado nas permissoes previstas nos al tigos antes citados. raj

2. DA DISPENSA DE LICITA4AO
Para a contratacao desejada, a aquisicao de uniformes especificos destinados aos 
agentes de transito, para atender as necessidades do Departamento Municipal de 
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Transito e Transporte, atraves da contratacao direta, a permissao legal esta prevista no 
inciso II do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021, que transcrevemos abaixo: 

Art. 75. E dispensavel a licitacao: 
II— para contratacao que envolva valores inferiores a R$ 50.000.00 
(cinquenta mil reais), nocaso de outros servicos e compras. 

3. RAZAO DA ESCOLHA DA CONTRATADA E DO PRE~O 
A escolha recaiu em favor da empresa COLARES INI)USTRIA E COMERCIO 
EIRELI, CNPJ 21.309.326/0001-75, tendo em vista que apos pesquisa realizada a mesma 
ofereceu o melhor preco de R$: 35.175,00 (trinta e cinco mil cento e setenta e cinco reais), 
que de acordo corn o praticado no mercado apresentou a melhor proposta para esta 
administracao. 

4. AUTUAcAO 
Considerando as atribuicoes a mim conferidas pelo cargo de Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacoes e Contratos na estrutura organizational desta Prefeitura. 

Considerando, ainda, a necessidade de ofertar fiel cumprimento as disposicoes legais 
referentes ao regular tramite processual. 

Registre-se que todos os documentos reunidos e ordenados neste Processo Administrativo 
comporao a DISPENSA DE LICITA~AO N° 046/2021, cujo objeto e a contratacao de 
empresa para a aquisicao de uniformes especificos destinados aos agentes de transito, para 
atender as necessidades do Departamento Municipal de Transito e Transporte. 

Neste ato, faro a remessa destes autos a apreciacao da Controladoria Geral do Municipio 
para analise e manifestacao de regularidade. 

Atenciosamente, 

Adeni ton Batista Veiga 
Presidente da Comissao de Licitacao 
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