
   

PROPOSTA DE PREÇO  

 
Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
E-mail: 
 
1 – OBJETO 

1.1 – contratação de empresa para realização de pinturas e sinalização de viária em 

diversas vias do município, conforme quadro sintético abaixo: 

Item Quantidade Unidade Descrição 
 

Valor unitário 
 

Valor total 

01 1437,61 m² Metros  

Tinta à base de resina acrílica, 
de alta performance e secagem 
rápida, município de Nova 
Canaã Paulista. 

R$  R$  

02 284,72 m² Metros 
Tinta à base de resina acrílica, 
de alta performance e secagem 
rápida, distrito de Socimbra. 

R$ R$ 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

Diz o art. 72 da Lei 14.133/2021 Do Processo de Contratação Direta: 

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 
estabelecida no art. 23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
habilitação e qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado;  
VII - justificativa de preço; 

VIII          - autorização da autoridade competente. 

 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 
em sítio eletrônico oficial. 
 



   

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos  que fogem 
ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como 
exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas 
que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao 
crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos, do art. 72 da Lei 
14.133/2021. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites 
estabelecidos no art. 75, I da Lei 14.133/2021, o que  justifica a contratação direta.  

Logo Justificamos esta Dispensa de Licitação em razão da necessidade de 
“Contratação de empresa habilitada para realização de pinturas e sinalização de viária 

em diversas vias do município”. 
 

Banco:                                                Conta:                            Agência: 
 
 
 

Cidade/Estado, _____  de junho de 2022. 
 

 
___________________________________________________________________ 

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa 


