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PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 
 
 
1. OBJETO: O presente procedimento licitatório visa a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de organização, planejamento, divulgação e realização de Concurso Público 
para preenchimento de vagas em caráter permanente, com a elaboração, impressão e aplicação de 
provas para os cargos efetivos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pescaria Brava, do 
Município de Pescaria Brava, do Estado de Santa Catarina. 
 
2. JUSTIFICATIVA: Considerando a LEI COMPLEMENTAR Nº 121/2021, DE 17 DE MAIO DE 
2021, que "DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, 
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE PESCARIA BRAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
 
Considerando a LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022, que 
"ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 121/2021, DE 17 DE MAIO DE 2021 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
 
Considerando o TAC - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2020.00006275-0, firmado com a 2ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna, para realização de Concurso Público para 
preenchimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Pescaria Brava. 
 
Considerando a necessidade efetiva de mão de obra, faz-se necessário abertura de Concurso Público, 
a fim de suprir as vagas permanentes existentes e não preenchidas, nos moldes disciplinados pelo art. 
37, inciso IX, da CF/88, Lei Complementar nº 121/2021 de 17/05/2021 e alterações posteriores que 
dispõe sobre o quadro pessoal, plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da Câmara 
Municipal de Pescaria Brava. A realização de Concurso Público é requisito legal para garantia dos 
princípios constitucionais que regem a administração pública.  

 
A referida contratação se faz necessária considerando a demanda de serviços existente. E, a 
realização de Concurso Público, sendo requisito legal para a garantia dos princípios constitucionais 
que regem a administração pública, vislumbra-se necessária a contratação de empresa idônea com 
reconhecida eficiência na persecução desta atividade. 

 
Nesse sentido, para que se possa garantir a lisura do procedimento (concurso público) de acesso ao 
cargo e/ou emprego público, necessário para contratação de empresa idônea com reconhecida 
eficiência na percussão desta atividade, para todas as etapas da realização do Concurso Público.  

 
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 
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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 foram observados. 
 
3. DO FUNDAMENTO JURÍDICO: Como é sabido, a Licitação para contratação de obras, 
serviços, compras e alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, 
conforme ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal nº 8.666/93, ressalvados os casos em 
que a administração pode ou deve deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e 
inexigível. 
 

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA  Artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93 
 
O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação 
dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a 
Lei Federal nº 8.666/93, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação 
direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 24, II do referido 
diploma, verbis: 
 

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; (Redação dada pela Lei nº 9.648,de1998)  

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratação de serviços cujo valor não 

atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como 
um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, 
pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 
realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 24, inciso 
II da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de1993. 
 
4. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa AGÊNCIA 
TUBAZUL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 
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27.971.604/0001-31, com sede na Rua Ire Luiz de Oliveira, 75, São João (Margem Direita), 
Tubarão/SC, CEP 88.702-737, representada por Douglas Martins Antunes, brasileiro, empresário, 
inscrito no CPF sob o nº 045.007.529-00, portador da cédula de identidade RG 4.586.946, residente e 
domiciliado na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, em face da qualificação técnica 
apresentada, consultas de idoneidade realizadas e do valor apresentado. 
 

5. JUSTIFICATIVA DE PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: A responsabilidade e o 
eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer 
administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é 
selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desse processo é a justificativa 
do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do 
mercado específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas, sendo que 
obtivemos resposta de 03 (três) empresas, e a AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob número 27.971.604/0001-31, com sede na Rua Ire Luiz de 
Oliveira, 75, São João (Margem Direita), Tubarão/SC, CEP 88.702-737, apresentou o menor valor de 
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), cujo pagamento será: via transferência bancária, na conta 
corrente da contratada conforme segue:  40% após a homologação das inscrições; 20% após 
aplicação das provas; 20% após classificação final da prova objetiva; 20% após homologação do 
resultado final do concurso público.   
6. DOS CARGOS: O Concurso Público será realizado para os seguintes cargos pertencentes ao 
quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal conforme abaixo: 
 

Cargo Habilitação Vagas 

Serviços Gerais Alfabetizado 01 + CR 

Assessor Jurídico Ensino Superior Completo 01  

Contador Ensino Superior Completo 01 

Assessor de Comunicação Ensino Médio Completo 01 

 

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS: Os recursos necessários ao 
custeio da despesa oriunda com a presente contratação encontra-se devidamente alocados no 
orçamento para o exercício de 2022, classificados sob o código:  
 
3.3.90.39.48.00.00.00 (serviço de seleção e treinamento)  aplicações direta do orçamento vigente. 
 
8. DA HABILITAÇÃO: Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem 
o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, 
notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 
8.666/93, porém foram solicitados alguns documentos da empresa considerados imprescindíveis 
conforme segue: 

a) Habilitação Jurídica: 
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I  Cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo da 
licitante; 
II  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
III  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de 
eleição dos seus administradores; 
IV  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
emexercício. 
 

b) Regularidade Fiscal eTrabalhista: 
 
I  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; 
II  prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos porlei; 
III  prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a Fazenda Federal e 
Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais relativos ao ICM/ICMS) e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma dalei; 
IV - prova de regularidade por meio de competente certidão negativa de débitos trabalhistas, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos porlei. 
 

c) Qualificação técnica: 
 
I - Apresentação de Atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprovando que a empresa executou serviços similares ao objeto solicitado no 
presenteprocesso. 
 

9. CONCLUSÃO 
 
Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em 
se tratando de serviços similar, podendo a Administração solicitá-lo sem qualquer a fronta à lei de 
regência dos certames licitatórios. 
 
Do acima exposto, inobstante o interesse  em  contratar  a  empresa  AGÊNCIA TUBAZUL 
EIRELI, relativamente a prestação dos serviços em questão, é decisão discricionária do Presidente 
da Câmara Municipal optar pela contratação ou não, ante a análise de toda a documentação acostada 
aos autos que instruem o presente procedimento. 
 
Este processo de dispensa de Licitação subirá de imediato à Assessoria Jurídica para que dele emita o 
seu parecer, após subirá à autoridade superior para homologação e posteriormente ser publicado na 
imprensa oficial,  como condição para eficácia do ato. 
 
Ante ao acima exposto, o setor de Contabilidade/Compras da Câmara Municipal de Pescaria 
Brava/SC, eral nº 8.666/93. 
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Pescaria Brava-SC, 27 de junho de 2022. 
 
 
 
 

__________________________         _____________________ 
               Jaisson Castro de Souza 
                  Presidente da Câmara 

                    Danieli Aguiar da Rosa 
                      Contadora 

 

 

 

 

 


