
 

ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE 

Processo nº 01/2022, DISPENSA de licitação nº 01/2022, para SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.  

 

P A R E C E R 

 

Referente a Contratação Submete-me a parecer jurídico a proposta para realização de serviços 

de engenharia na elaboração de projetos já elencado acima que disponibiliza as datas início 

em 12 de julho de 2022, para a Câmara de Vereadores do município de Presidente Nereu.  

As contratações para execução dos serviços enquadra-se na justificativa de dispensa de 

Licitação e não difere de demais forma de contratação. “Artigo 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, de 1998) Ora, o 

representante da Empresa, apresentou proposta de preço menor na pesquisa realizada dentro 

da média de valores de mercado, previsto na Lei nº8666/93, sedo:  

3UP ENGENHARIA LTDA com intuito a SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO DE 

PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).  

Diante da realidade, a própria Lei de Licitação se preocupou prevendo a contratação sem 

realização de certame licitatório, já que a contratação leva em conta o valor ser abaixo do 

limite previsto no artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.  

JUSTIFICATIVA 

O serviço em questão trata-se uma prestação técnica a qual a Câmara de Vereadores não 

possui tal funcionário no seu quadro de servidores para a realização, assim tornando-se 

indispensável a contratação. Por isso, submetido o expediente à apreciação do Diretor de 

Finanças e Orçamento para informação a existência de disponibilidade orçamentária, em caso 

positivo, pode ser efetuada a contratação com DISPENSA DE LICITAÇÃO.  

É o parecer.  

Presidente Nereu, 12 de julho de 2022.  

GUILHERME RAITZ 

OAB/SC 055.934 

 



 

 

REQUISIÇÃO 

 

ODAIR KOCHANKI, Secretário da Câmara do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, REQUISITA, da autoridade superior, o Presidente da 

Câmara de Vereadores, para a contratação dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO 

DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com a Empresa 3UP 

ENGENHARIA LTDA. 

 

JUSTIFICATIVA ESCOLHA FORNECEDOR  

No uso das atribuições de meu cargo de Secretário, venho respeitosamente requer que vossa 

excelência autorize a abertura de processo de dispensa, nos termos da legislação vigente em 

vigor, com o seguinte objetivo de contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO 

DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO, no valor acima mencionado, com a Empresa 3UP ENGENHARIA LTDA. O serviço 

em questão trata-se de técnico, necessitando de profissional habilitado para a realização, 

sendo que a Câmara não possui no seu quadro de servidores este profissional, que é 

indispensável para a realização dos serviços de Obra de construção da Câmara de Vereadores. 

Por isso, submetido o expediente à apreciação do Diretor de Finanças e Orçamento para 

informação a existência de disponibilidade orçamentária, em caso positivo, pode ser efetuada 

a contratação com DISPENSA DE LICITAÇÃO. Justifica-se aqui também que o valor da dispensa 

se comparado com o valor dos orçamentos ficou abaixo do ofertado pelas outras empresas, 

sendo vantajoso a Câmara, conforme valores: 

FABRICIO LUCAS ZAMADEI – CREA/SC 092364-4, valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

ALVANEI ALESSANDRO OLIVEIRA  - CREA/SC 180083-8 ,valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). 

  

Presidente Nereu / SC, 12/07/2022.  

ODAIR KOCHANKI 

Secretário da Câmara 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

SETOR DE CONTABILIDADE   

INDICAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA  

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 

Presidente Nereu, 12 de julho de 2022.  

Ao Exmo.  

Sr. EDER SCHWARTZ  

DD. Presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Nereu /SC.  

Em atenção à consulta do Exmo. Presidente, Sr. EDER SCHWARTZ, que determina seja 

informado a existência de recursos financeiros, para atender a SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 

com a Empresa 3UP ENGENHARIA LTDA, levo ao conhecimento de V. Exa., que consta da Lei 

Orçamentário em vigor disponibilidade para efetivar citada contratação, conforme abaixo: 

 01.01 – CÂMARA  

2001 – Manutenção da Câmara de Vereadores  

3.3.90.3905. Serviços Pessoa Jurídica 

01000000 – Livre 

Sendo o que me cumpria para o momento, subscrevo-me, Atenciosamente,  

 

 

ALINE LESKE TILLMANN 

Contadora Municipal 

CRC/SC 24474 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022  

GABINENTE DO PRESIDENTE 

RATIFICAÇÃO 

 

EDER SCHWARTZ, Presidente da Câmara de Vereadores do município de Presidente Nereu, 

Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 45, 

inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis federais nº 8.883/94 e 

nº 9.648/98, RATIFICA a Dispensa de licitação para a SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DA CAMARA DE VEREADORES COM 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 

com a Empresa 3UP ENGENHARIA LTDA, com fundamento no parecer da Procuradoria do 

Município e no artigo 24, “caput”, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas 

Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. E autorizo o empenho da despesa, para a contratação, 

cujos pagamentos far-se-ão de acordo com disponibilidade de recurso, de acordo com sua 

proposta de preço considerada compatível com o interesse público.  

Presidente Nereu, 12 de julho de 2022.  

 

 

EDER SCHWARTZ 

PRESIDENTE DA CÂMARA 


