
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

OBJETO – Processo de Dispensa de Licitação derivado de solicitação para apresentação de
orçamentos para a Câmara de Vereadores de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, tendo por
objeto a aquisição de uma Bancada e uma Mesa para Computador para a sala das
Comissões.

FORNECEDOR: Criarte Móveis (Marcos José Gotardo)

FUNDAMENTO LEGAL – Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

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, de 1998). (grifamos).

JUSTIFICATIVA – A mesa do computador hoje existente na sala das Comissões está bem
velha, já apresentando descolamento de peças, e estando instalada há mais de 10 anos, com
deterioração. A pintura está descascando e toda riscada, o que a deixa com um péssimo
aspecto. Uma nova mesa para o computador para a Sala das Comissões trará um aspecto
mais apresentável e bonito.

Também a mesa hoje existente na Sala das Comissões é antiga, com mais de 10 anos, redonda,
pegando muito espaço na sala, pois é muito grande e a sala tem pouco espaço. E praticamente
semanalmente são realizadas as reuniões das Comissões.

Também estamos optando em padronizar a cor dos móveis, pois são um de cada cor.
Recentemente foi frito um balcão novo para aquela sala, com um nicho para a colocação de
Livros que estão sendo adquiridos. Optou-se pela cor Ameixas Negra. Ficando padronizado
essa cor, tornando um ambiente mais bonito.

A Câmara de Vereadores solicitou cotação para as seguintes empresas: Comércio de
Móveis Arizinho, Global Móveis - Medida Certa Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME
e Criarte Móveis (Marcos José Gotardo). As referidas empresas, instaladas em Ipumirim
fazem a revenda  dos produtos já  identificados. Em resposta, a Câmara recebeu as
propostas das empresas a seguir relacionadas:

1- Comércio de Móveis Arizinho – Valor apresentado: R$ 1.675,00

2 – Criarte Móveis – Valor apresentado – R$ 1.530,00



3 - Global Móveis - Medida Certa Indústria e Comércio de Móveis Ltda – ME - Valor
apresentado – R$ 1.615,00

Analisando as propostas recebidas, ficou constatado que   a   Criarte Móveis (Marcos José
Gotardo) apresentou o menor preço.

As despesas decorrentes do Presente Processo de Dispensa de Licitação correrão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

4.4.90.52.42.00.00.00 – Mobiliário em geral

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

TOTAL GERAL – R$ 1.530,00 (Hum mil, quinhentos e trinta reais)

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Com a edição do Decreto nº 9.412/2018, os limites para a contratação direta de pequeno valor
tiveram novos valores em razão da vinculação que os incisos I e II do art. 24 da Lei nº
8.666/93 estabelecem como limites da modalidade de Convite.

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, de 1998). (grifamos).

(ART. 24 - II, da Lei de Licitações e Contratos – 8666/93)

A dispensa de licitação com base no artigo 24, incisos I e II, tem seu limite vinculado a 10%
do valor do convite, ou seja, R$ 17,6 mil para compras e R$ 33 mil para obras. Toda
contratação por dispensa de licitação, sobretudo aquelas consignadas nos incisos I e II, são
de caráter excepcional e de pequeno valor. Se a compra revelar-se de maior monta e, ainda,
previsível, o procedimento adequado seria o da realização de licitação. (grifamos).

Fonte - https://jus.com.br/artigos/68660/decreto-n-9-412-2008-os-novos-limites-licitatorios.
Acesso em 18 de novembro às 9hs00min.

O Presente Processo de Dispensa de Licitação encontra respaldo no art. 24, Inciso II, da Lei nº
8.666/93 face os motivos já expostos.



Considerando que os valores a serem pagos pela Câmara de Vereadores para a aquisição dos
produtos será de R$ 1.530,00 (Hum mil, quinhentos e trinta reais), a Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores Edita Processo   de Dispensa de Licitação para a aquisição   dos produtos já
identificados no objeto do presente Processo e constantes da proposta considerada a mais
vantajosa.

Ipumirim – SC, 18 de novembro de 2019.
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