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PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Por determinação do Senhor JAISSON CASTRO DE SOUZA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES, com a autoridade que lhe é atribuída pela Lei 8.666/93, e suas demais alterações 
torna público que fará Contratação direta através de Processo Licitatório na modalidade Dispensa de 
Licitação, de conformidade com as seguintes condições: 
 
A presente Dispensa de Licitação visa à escolha de proposta para o seguinte objeto: 

 
2 -  OBJETO  

  
Contratação de empresa especializada para prestação de técnicos especializados de apoio 
independente, consultivo, preventivo e corretivo, para a Câmara Municipal de Pescaria Brava/SC. 
 
3 -  JUSTIFICATIVA 

  
A contratação do objeto será destinada ao atendimento da demanda da estrutura administrativa do 
Poder Legislativo de Pescaria Brava, pois existe a necessidade de aperfeiçoamento das ações, através 
do assessoramento a Mesa Diretora do município, de modo a aperfeiçoar e racionalizar as atividades 
ordinárias desenvolvidas nos setores de Legislação, Comissões de Finanças e Orçamento e de 
Legislação, Justiça e Redação Final, Setor de Recursos Humanos e Planejamento Administrativo. 

A relevância da contratação desse objeto está alicerçada na necessidade dos Vereadores, sobretudo da 
mesa diretora e dos membros das comissões permanentes, em obter orientações técnicas 
especializadas para construção de uma política efetiva e estratégica nos seus respectivos setores, 
alinhada com as peculiaridades e estratégias da Câmara Municipal de Pescaria Brava. 

Além da necessidade imprescindível de se criar um conjunto de ações estratégicas que permeiem toda 
a Câmara, promovendo o melhor direcionamento dos atos os quais possibilitem um ambiente 
sustentável, a contratação dessa consultoria tem a expectativa de trazer resultados como o 
fortalecimento institucional e uma política de Fiscalização, de Gestão Pública e de Planejamento 
Administrativo, trilhadas em ferramentas, mecanismos e metodologias modernas, eficientes e focadas 
no aumento do poder fiscalizatório e no assessoramento do desenvolvimento de competências 
técnicas e gerenciais; a elevação do nível de satisfação dos servidores com perspectiva de 
aprendizagem e crescimento; e, por conseguinte, a ascensão da qualidade do desempenho 
institucional. 
 
 
4 - JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
 

. 
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De acordo com a Lei 8.666/93 que autoriza a contratação direta para outros serviços e compras de 
valor até 10% (dez por cento) do limite... inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a 
contratação necessária é de valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).   
 
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. 

 
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. 
 
Será realizada a contratação através de Dispensa de Licitação, com pesquisa realizada, verificando-se 
se os valores apresentados estão em conformidade com os praticados no mercado, e se apresentam de 
maneira vantajosa para a Câmara, inclusive, quanto às condições de fornecimento. 
A Câmara Municipal de Pescaria Brava, justifica o procedimento de Dispensa de Licitação com base 
no Artigo 24, do inciso II da Lei 8.666/93 de 21/06/93, comunicando a contratação da empresa 
OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Por estas razões, assim sendo, atendendo o 
disposto no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26, da 
mesma lei apresentamos a presente justificativa.   
 

5 - JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
Justifica-se a contratação de OFFICE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ 
32.284.166/0001-73 - endereço: rua Esteves Junior  22  sala 306 - bairro Centro  Cep 88.701-130  
Tubarão  Santa Catarina, com base no inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93, para contratação de empresa 
especializada para prestação de técnicos especializados de apoio independente, consultivo, preventivo 
e corretivo, para a Câmara Municipal de Pescaria Brava/SC, com valor previsto de R$ 16.800,00 
(dezesseis mil e oitocentos reais), uma vez que o mesmo:  
1  encontra-se constituído nos termos da legislação brasileira;  
2  opera com ramo de atividade pertinente ao objeto;  
3  possui inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento desta Instituição, até a 
presente data, fato que o desabone;  
4  nos termos de sua proposta, oferece preços compatíveis com os praticados no mercado, conforme 
verificado pela administração, cujos custos encontram-se especificados na Proposta enviada para o e-mail 
contabilidade@camaradepescariabrava.sc.gov.br, apresentando a de menor valor entre os orçamentos. 
 
 

6 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:  

 

 



 
 

 Rodovia BR 101, S/N  KM 37, Pescaria Brava/SC. 

Fone/whatsapp: (48) 3647-4117 - (48) 3647-4191 

 

 

Item Descrição dos 
Serviço 

Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ASSESSORIA E 
CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA PARA A 
CÂMARA DE 
VEREADORES DE 
PESCARIA BRAVA/SC. 

mês 03 R$ 5.600,00 R$ 
16.800,00 

O pagamento será realizado  mensal no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) conforme 
execução do trabalho, até o 5(cinco) dias corridos subsequentes ao recebimento da prestação do serviço 
e do fornecimento das correspondentes Notas Fiscais/Faturas, desde que verificados e aceitos pela 
Câmara Municipal, por meio do atesto do fornecimento em tais documentos fiscais. 
 
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:  
 

33.90.35.99.00.00.00 (outros serviços de consultoria) 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 praticamente todos os documentos da empresa conforme segue: 

a) Habilitação Jurídica: 
 
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. 
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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. 
 

Pescaria Brava, 27 de Junho de 2022. 
 
 
 
 
                                     __________________________________ 

Jaisson Castro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava 

 
 
 
 

                                     __________________________________ 
Danieli Aguiar da Rosa 

Contadora 
 

 
 


