
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 
 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE DE PREÇOS Nº 001/2021 
 

PREÂMBULO 

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUNHATAI, Estado de Santa 
Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 05.478.033/0001-65, 
com sede administrativa localizada na Rua São Carlos, Centro, nesta cidade de 
Cunhatai/SC, representado pelo Presidente, o Senhor Evelton Schmitt, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste município de Cunhatai/SC, portador da Cédula de Identidade 
nº 3.475.713 e inscrito no CPF sob o nº 016.508.389-13, torna público a presente Processo 
de Dispensa de Licitação Por Limite de Preços, cujo objeto é a aquisição de bens móveis 
que consistem em cadeiras/poltronas, visando a manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Vereadores, amparado nas disposições do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
OBJETO 

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS/POLTRONAS COM BASE GIRATÓRIA, TIPO 
PRESIDENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE CUNHATAI/SC, conforme descrição e detalhamento, quantidades e 
preços unitários do mobiliário: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE
M 

QUA
NT. 

UN. DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 6 UN Cadeira/Poltrona com base 
giratória, tipo presidente. Plataforma 
de sustentação do assento e 
encosto que proporciona movimento 
angular simultâneo do conjunto, 
com chapa de aço de espessura 
mínima de 2,00 mm, furação de 160 
X 200 mm para acoplagem do 
assento. Possibilidade de 
travamento do balanço na posição 
lombar, através da mesma alavanca 
de acionamento e manípulo para 
ajuste da mola que tenciona o 
movimento de reclinação, de modo 
a se adaptar a diferentes biótipos de 
pessoas, com acabamento e 
tratamento de superfície por meio de 
pintura eletroestática à pó, 
desengraxe, estabilização e 
tratamento anti ferruginoso. Assento 
e encosto em chapa de 
compensado 12mm anatômico, com 
borda em PVC flexível preto de alta 
resistência. Espuma ingetada com 
revestimento em tecido pp preto, 
costura em gomo. 

R$ 
997,00  

R$  
5.982,00 



 

JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição tem por objetivo viabilizar melhorias nos recintos da Câmara de 
Vereadores de Cunhatai, que devem estar devidamente guarnecidos por bens móveis que 
atendam as atividades da Casa Legislativa, neste sentido, o plenário que é espaço utilizado 
pelos vereadores nas reuniões ordinárias e extraordinárias, deve contar com cadeiras 
adequadas. É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, não existe a 
obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 8.666/93, que são 
fundamentais em um procedimento normal de licitação. Mesmo  assim, devemos atentar 
para os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública, conforme ensina 
Antônio Roque Citadini: 

 
"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não 
estará o administrador desobrigado da obediência aos princípios básicos 
da contratação impostos à Administração Pública. Assim, será sempre 
cobrada ao administrador a estrita obediência aos princípios: da 
legalidade (a dispensa deverá ser prevista em lei e não fruto de 
artimanha do administrador para eliminar a disputa); da impessoalidade 
(a contratação direta, ainda que prevista, não deverá ser objeto de 
protecionismo a um ou outro fornecedor); da moralidade (a não 
realização das etapas de licitação não elimina a preocupação com o 
gasto parcimonioso dos recursos públicos, que deve nortear a ação do 
administrador); da igualdade (a contratação direta não significa o 
estabelecimento de privilégio de um ou outro ente privado perante a 
Administração); da publicidade (embora restrita, a contratação direta não 
será clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir que dela 
conheçam os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e 
da probidade administrativa (que é o zelo com que a Administração deve 
agir ao contratar obras, serviços ou compras)". 

 
Dentro destes princípios é que deve se nortear o presente processo de dispensa de 
licitação, sendo que todos os esforço para se obter um valor justo e uma empresa 
idônea devem ser observados. 

 
Assim, e, tendo em vista que o valor total da contratação não ultrapassa o limite legal 

de dispensa que atualmente é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 
consoante o disposto no artigo 24, inciso II da lei 8666/93, justifica-se o presente Processo 
Licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação Por Limite de Preços. 

Estando a prévia cotação de preços demonstrando a escolha que melhor atende ao 
interesse público, justifica-se a presente Dispensa de Licitação Por Limite de Preços para 
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS/POLTRONAS COM BASE GIRATÓRIA. 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A Dispensa de Licitação Por Limite de Preços nº 001/2021 tem sua fundamentação 

legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, consolidada 
que preceitua o seguinte: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

         II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 



 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
 

RAZÃO DA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de 
preços com empresas fornecedoras de móveis e equipamentos, tendo a empresa 
BAVARESCO & CIA LTDA, apresentado preços mais vantajosos para a Câmara Municipal 
de Cunhataí, no item acima descrito. 

Entendemos, portanto, que o preço orçado pela empresa situada no município de 
Palmitos/SC em R$ 5.982,00 (cinco mil novecentos e oitenta e dois reais), é compatível com 
os praticados no mercado regional, e não apresentam diferença que venha a influenciar na 
escolha, ficando esta, vinculada apenas à verificação do critério do menor preço. 

 
FORNECEDOR 

Empresa proponente BAVARESCO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.478.033/0001-65, com sua sede situada na Rua Independência, 
nº 50, Centro, município de Palmitos/SC, representada nesse ato por seu sócio e 
administrador Senhor RODRIGO BAVARESCO, brasileiro, residente e domiciliado no 
município de Palmitos/SC, portador da Cédula de Identidade nº 3.657.403 – SSP/SC e 
inscrito no CPF sob nº 033.124.779-80. 

 
DO VALOR AJUSTADO 

O valor ajustado entre a Câmara Municipal de Cunhataí e a empresa Bavaresco & 
Cia Ltda, é de R$ 5.982,00 (cinco mil novecentos e oitenta e dois reais), incluindo-se nesse 
valor todas as despesas de frete, impostos, bem como despesas de natureza previdenciária, 
fiscal, trabalhista ou civil, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à 
execução do objeto do presente processo licitatório. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

 
Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente despesa 

encontra-se devidamente alocados no orçamento da Câmara Municipal para o exercício 
de 2021, classificados sob o código: 01.01.1046 - Aquisição de Veiculo, Equipamentos 
e Material Permanente,  do orçamento vigente. 

 
DA VIGÊNCIA 

O prazo para a execução do contrato é de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado, se for do interesse de ambas as partes, nos termos do 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, se 
assim o exigir o interesse público. 

 
DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

Os preços dos produtos adquiridos e ora contratados não serão reajustados. 
 
DO PAGAMENTO 

A Câmara de Vereadores de Cunhataí/SC, fará o pagamento dos bens móveis acima 
descritos, em uma única parcela no valor de R$ 5.982,00 (cinco mil novecentos e oitenta e 
dois reais), mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal de Vendas, em até 15 (quinze) 



 

dias uteis após a entrega dos mesmos, através de depósito em conta corrente da empresa 
contratada. 

 
DA REGULARIDADE FISCAL 

I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com validade para o dia 19/02/2022. 

II – Prova de regularidade fiscal para com a fazenda Estadual do domicilio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente, com validade para o dia 15/10/2021. 

III - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidão 
Negativa de Débitos Municipais, com validade para o dia 21/11/2021. 

IV - Prova de regularidade perante o FGTS, comprovado com Certidão Negativa de 
Débitos com validade para o dia 16/09/2021.  

V - Prova de regularidade perante a Justiça do trabalho, comprovado com Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida com validade para o dia 28/11/2021. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Faz parte integrante deste expediente, a minuta de contrato a ser celebrado entre as 
partes, sendo que nela está escrito as regras a serem observadas pelo contratado, 
independentemente de constar dessa justificativa. 

Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
de 21 de junho de 1993, apresentamos a presente justificativa. 

Desta forma, entendemos cabível a dispensa de licitação, e encaminhamos para a 
RATIFICAÇÃO e publicação na imprensa oficial dentro do prazo legal bem como que se 
tomem as demais providências cabíveis para que surta todos os seus efeitos previstos em 
lei. 

 
Cunhataí/SC, 1º de setembro de 2021. 
 
 
 

_______________________ 
EVELTON SCHMITT 

Presidente 


