
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8 DE 8 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 exemplares de Livros para a formação de Biblioteca Jurídica.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: Exemplares de Livros de Leis, Doutrina.

FORNECEDOR: Klein Livros e Jogos Educativos

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 Câmara Municipal, visando dar o máximo de suporte aos
Vereadores, especialmente quando da análise dos projetos nas Comissões, bem como
formar uma Biblioteca atualizada e com livros relacionados a Leis, Doutrinas e Códigos
pretende adquirir neste momento Livros das áreas administrativas, constitucional e outros,
conforme relação abaixo. Efetuou-se levantamento junto à empresas que revendem esses
materiais, visando informação de preços para adquirir, com menor custo benefício.

1- vade-mecum-premium-1-ed-2019-10508560/p
2- direito-constitucional-esquematizado-23-ed-2019-10508849/p
3- licitacoes-e-contratos-administrativos-teoria-e-pratica-8-ed-2019-10513939/p
4- direito-administrativo-descomplicado-27-ed-2019-10512086/p
5- curso-de-direito-administrativo-34-ed-2019-10517414/p
6- curso-de-direito-administrativo-13-ed-2018-10310121/p
7- tratado-de-direito-administrativo-vol-1-teoria-geral-e-principios-do-direito-

administrativo-2-ed-2019-10596702/p
8- tratado-de-direito-administrativo-vol-2-administracao-publica-e-servidores-publicos-

2-ed-2019-10596703/p
9- tratado-de-direito-administrativo-vol-3-direito-administrativo-dos-bens-e-restricoes-

estatais-a-propriedade-2-ed-2-10596704/p
10- tratado-de-direito-administrativo-vol-4-funcoes-administrativas-do-estado-2-ed-2019-

10596705/p
11- tratado-de-direito-administrativo-vol-5-ato-administrativo-e-procedimento-

administrativo-2-ed-2019-10596706/p
12- tratado-de-direito-administrativo-vol-6-licitacao-e-contratos-administrativos-2-ed-

2019-10596707/p



13- tratado-de-direito-administrativo-vol-7-controle-da-administracao-publica-e-
responsabilidade-do-estado-2-ed-2019-10596708/p

14- Licitações – Contratos e Convênios-7-ed-2019-10531417/p

A Câmara de Vereadores enviou por e-mail para as seguintes empresas, solicitando
orçamento: Livraria Menegatti, Livraria Superinteressante, Livraria Alemã, Sanlé –
Comércio de material escolar Ltda, Saraiva e Siciliano SA e Klein Livros e Jogos
Educativos. As referidas empresas, instaladas em cidades de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e São Paulo fazem a  revenda  dos produtos já  identificados.  Em resposta, a Câmara
recebeu as propostas das empresas a seguir relacionadas:

1 Sanlé Comércio de material escolar – Valor total apresentado: R$ 3.506,90

2 – Klein livros e jogos educativos Ltda – Valor total apresentado – R$ 2.951,24

3 – Saraiva e Siciliano S/A - Valor apresentado – R$ 2.663,30

Não apresentaram proposta:

4- Livraria Menegatti

5 – Livraria Superinteressante

6 – Livraria Alemã

Diante das propostas recebidas, co ns t a to u - se que  a  Empresa Saraiva e Siciliano S/A
apresentou o menor preço, porém diante de sua política de vendas que exige pagamento
antecipado, antes do recebimento da Nota Fiscal pela Câmara, o que fere os princípios
jurídicos que norteiam a legislação contábil aplicada aos entes públicos, especialmente os
arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, a empresa foi desclassificada.

Restando habilitada a Empresa que apresentou a segunda melhor proposta, sendo a Empresa
Klein Livros e jogos educativos ltda

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

3.3.90.32.01.00.00.00 – Livros Didáticos

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

TOTAL GERAL – R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro
centavos)

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 8 de novembro às16hs02min.

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
15 exemplares de livros será de R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e
vinte e quatro centavos), 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 constante da proposta considerada a mais vantajosa.

Ipumirim – SC, 8 de novembro de 2019.
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