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JUSTIFICATIVA

Aquisição e Instalação de uma Plataforma Elevatória para acessibilidade.

Justifica-se a aquisição de uma (01) PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE,
devido ao fato de que o edifício sede da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo que
foi construído em 2004/2005 é composto por dois pavimentos. Sendo dever da
administração pública propiciar meios de acessibilidade universal à todos os
cidadãos, conforme estabelece a Constituição Federal. Assim, a solução de instalar a
plataforma elevatória visa suprir demanda de acessibilidade aos cidadãos com
dificuldade de locomoção e portadores de necessidades especiais, possibilitando o
acesso desde o térreo da edificação até o pavimento superior.
A aquisição da Plataforma se dará por meio de Dispensa de Licitação considerando o
que preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021 de 01/04/2021 conforme descrito a seguir:
Art. 75. É dispensável a licitação:
I - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no
caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos
automotores;
II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e compras;
III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação
realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:
a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;
b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos
praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais
competentes...
Considerando que foram realizadas pesquisas de preços junto a Empresas fornecedoras
deste produto e que os valores estão abaixo do que preceitua o Artigo nº 75 da Lei
14.133/2021, determina-se que seja realizada a compra por meio de Dispensa de
Licitação.
Pouso Redondo, 15 de março de 2022.

