
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9  DE 12 DE NOVEMBRO DE  2019

OBJETO – Processo de Dispensa de Licitação derivado de solicitação para apresentação de
orçamentos pela Câmara de Vereadores de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, tendo por
objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia (internet)
para a Câmara de Vereadores.

FORNECEDOR: Conect Turbo Telecom

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 – Visando a prestação de serviços de comunicação multimídia, a Câmara
de Vereadores solicitou as empresas que atuam nessa área a apresentação de orçamentos para
a prestação dos serviços.

A Câmara tem interesse da instalação de plano por meio de fibra ótica, com a capacidade de
100Mbx50Mb. Pela demanda que a Câmara possui, faz-se necessário um plano que vise um
melhor atendimento, bem como que seja mais rápida a captação do sinal.

Com o objetivo de efetuar o levantamento de custos, a Câmara de Vereadores solicitou, via e-
mail, apresentação de orçamento para algumas empresas que operam nessa área.

Em resposta, a Câmara recebeu as seguintes propostas, com a apresentação de preços,
conforme cotação a seguir:

1 – MhNet Telecom Eirele – Valor  R$ 150,00 (mensal)

2 – Interline – Superline Telecomunicações Ltda – EPP - Valor  R$ 131,90 (mensal)

3 – Conect Turbo Telecom Eirele – Valor R$ 99,00 (mensal)

4 – Eletrônica Wermeir Ltda – Não apresentou cotação

Analisando as propostas recebidas, ficou constatado que  a  Empresa Conect Turbo Telecom
apresentou a menor proposta, sendo a vencedora.

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



3.3.90.30.99.00.00.00 – Outros materiais de consumo

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

TOTAL GERAL – R$ 1.188,00 (Um mil, cento e oitenta e oito reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será em parcelas mensais

DURAÇÃO DO CONTRATO: A duração será de 12 meses, podendo ser renovado por um
período de até 48 (quarenta e oito) meses.

INÍCIO DO CONTRATO: O Contrato iniciará em 1º de dezembro de 2019

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Com a edição do Decreto nº 9.412/2018 os limites para a contratação direta de pequeno valor:
Com as alterações, a dispensa de licitação passa para:

I – para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil Reais)

II – para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais)

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).

A licitação é dispensável quando:
• Contratação de Pequeno Valor: Materiais, produtos, serviços, obras de pequeno valor, que
não ultrapassem o valor estimado por lei para esta modalidade de licitação.

Fonte - https://www.rcc.com.br/blog/decreto-atualiza-valores-das-modalidades-de-licitacao-e-limites-
de-dispensa/Acesso em 12 de novembro às 10hs26min.

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 substituição da
internet será de R$ 1.188,00 (Um mil, cento e oitenta e oito reais),  a Mesa Diretora da



Câmara de Vereadores  Edita  Processo  de Dispensa de Licitação para a aquisição  do
produto já identificado no objeto do presente Processo e constantes da  proposta considerada a
mais vantajosa.

Ipumirim – SC, 12 de novembro de 2019.
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