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ÇÁ]IL4M MUNICIPAL DE §ÍO AERNARDO
(Nt,J: ()74)9 520/UN t47

Rua Conego Nestot 12l5-CetÍrc, CEI': 65 55Aqn-
Sáo Bendd).MÀ

PROCf,SSO N .008/2020

ÂSSIÀ{TO: Contratação Direta poÍ Dispensâ
OBJETO: Conhatação de EmpÍesa Especializada paÍa aquisiçâo de Material PeÍmanente de Àr
Condicionado para atmder à CâmaÍa Municipal de São BemaÍdo (MÀ).
Lêgislâção Âplicável: Art. 24, Il, da Lei n. 8.666/93. Medida Provisória n'961, de 6 de maio de
2020. DecÍeto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

PARf,CER DA CPL

Excelmtissimo Presidente,

l.l. O pÍocesso em epigÍâfe trata-se alâ Contrataçâo direta por dispensa de licitaÉo
em Ézão do valoÍ, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a ContÍatâção de
Empresa EspecializÂdâ pâra aquisição de MateÍial Permanente de AÍ Condicionado para atender
à Câmara Municipal de Sâo BemâÍdo (MA), sendo legalmente pÍevisto nos moldes do âí. 24,1I,
da Lá no 8.6ó6/93, Medidâ Proviúria n" 961, d§ 6 de maio de 2020 e DecÍeto Legislativo nô 6,
de 20 de mârço de 2020.

1.2. Em sua justiÍicativa técnica, a CâmaÍa requeÍente justificou a importfucia da
contralação em garântir a funcionâlidade e conforto dos usuários das instalações, paÍâ os fins a
que s€ destinern, exesutafldo todos os seÍviços iÍermtes à áLrea de aÍ condicjonado. A aquisiçâo
desses equipameÍtos visa a a1eldeÍ a demandâs de ajuste de lâyout da Câmâra.

1.3. Constám nos autos, três (03) proposta comerciais, dâs empresas: E.D. Pinheirc
PereiÍâ Comercio e Importação (Nordestê RefÍigeÍaçâo) CNPJ 00.466-010/0001-17; João

Ronaldo Silva (lnstalar ManutenÇôes) - CNPJ 18.70?.26710001-89; Antônio Luis FerÍciÍa Silva
(LF Climatizaçâo) CNPI 34.977.424 lo0ol -22;

1.4. A proposÍa úais vântajosa para administraÉo pública foi da ernpÍesa E.D.
Pinheiro Pereüâ - Comércio e Imponaçâo (Nordeste Refrigeraçáo) CNPJ 00.466-010/0001-17,
no valor R$ 29.940,00 (vinte e um nove mil, flovecenlos e quaÍenta reais), de acordo com a
p€squisa de mercado feita pelo Setor de Pesquisa de Preços.

1.5. Nesta feita compulsando os autos, verificamos qüe a empresâ E.D. Pinheiro
Pereira - Comercio e Importagâo (Nordeste Refrigeraçâo) - CNPJ 00.466.010/0001-17 - juntou
aos autos documentos referentes a habilitação juídica e fissal, enconÍardo-se qn situação
regulâr.

L6. Da instruçâo dostes autos constam aindai

l) Oficio de Solicitaçâo da CâmâIa Municipâ.li
2) Despacho do PÍesidente da Câmara Municipal;
3) Pesquisa de mercado, jlmtando proposta de preç! e habilitâçâo juridica e

fiscal:
4) DotâçâoOÍçamentária;

ts o relatono. oDma-se.
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| .7. Uma vez que há informaÉo de recursos globais, adotâni a Lei FedeÍal no 8.66ó
de 1993. Assim sendo, a Lei Federal, ao disciplinar a contrataÉo direta por iÍexiSibilidade,
esrâbelec€ no art. 24,11e a MP l/2020 o seguinte:

Afl. 21. É Jspensíct a lhtaçà,':
l1 - para outros seniÇos e compras de valor até l0oÁ (dez pot cehto) do limite
previsto na alínea "d", do inciso Il do artigo anterior e poru alienações, nos catos
pre\\stos nes@ Lei, desde que nAo se reJira a parcelas de um mesmo ser,,Ço,
compra oü alienação de mlriot wlb qüe posst, set realizada de üna só vez;

Afl. l' Ficam dutotizado! à ad ihistração pública de todos os entes Jàderal\os,
de totlos os l,oderes e órgaos corlstitucíonolmente autôhomos:

I - a dispensa de liatação de que tratam os incisos I e ll do caput do arí. 2j da Lei
h'8.666, de 2l de Junho de 1993, até o limite de:

t...1.

b) Nra outros serviços e conpras no ralor de até RS 50.000,00 (cinquenta hil
reÍrí\) e paft, alienações, desíle que não se refiram a parcelas de um mesmo
sen'iço. compra oü alienação de rurior yulto que possa ser rcolizado de una só

1.8. Adomais, sobrel€va notar quo foi publicado no Diário Oficial dâ União do dia
19 de Jurho de 2018 o Decreto no 9412, que atualizou, após 20 anos, os valo.es dás
modalidades de licitaçâo pÍevistas nos incisos I e II do artigo 23 da Lei 8666/93. E deF,ois
duÍante a vigêlcia do Decreto Legislativo F€deral tro 6, de 20 de março de 2020 e com a ediçâo
da Medida Proüsória nó 961, de 6 de maio de 2020 houve novarne[te a mudança do valor.

1.9. Sendo que embora no decreto não haja previsão explícita de atuatização dos
valores paÍa a dispensa de licitaçâo, estes tâmbém acabaÍaÍn por ser atuâlizadoq com bâs€ no
disposlo nos incisos I e II aíigo 24 da mesmâ lei 8.666/93, acima aduzidos.

1.10. Destâ feit4 no caso eú comortot valores atualizâdos Í,elo dec.eto, paÍa cÀsos
de dispensa paa compras € smr'iços qus nâo sêjâm de obÍas ou de engeúaÍi4 prssou a s€Í até o
I'mite de RS 50.000.00 (crnqumtâ mil r€âis)

1.11. Assim seÍdo, co[sideÍando que o pleito se encootra regularmente com toda§
as peÉ§ exigidâs poÍ Lei, opineros pela:

a) pela contÍalação direta poÍ DISPENSA, com bas€ no aÍt. 24, caput e inc_ II. da
Lei 8 666/93
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b) pela coÍrtratação diÍeta por dispensa com a empresa que ap.eseÍtou a proposta
mais vantajosa para a AdÍninistração Públic4 qual sej4 E.D. Pinheiro Pereira - Comercio e
Importação (Nordeste ReÊigeÉçâo) CNPJ 00.4ó6.010/0001- 17, tendo cm viía a n€c€ssidadc
e o valor estimado para referidâ aquisiçâo. FÍisa-se que os documentos aúexados, comprovan a
situação regular dá empresa supmmencionada (fiscal), tendo em vista que minimamente exige-
s€ as ceÍideEs fedeÍais váLlidas, po.tanlo apta a confalar com essâ municipalidade;

1.12. No mais, condiciona-se o encàniÍhamento deste pare€€r ao OrdenadoÍ de
Despesa à prévia arâise da PÍocuradoria GeÍal Câmâr4 para ânáise e parecer nos termos da
lei;

1.13. InfoÍmaÍnos, aind4 que segue erexo a ess€ parecer a minuta do sontrato e
poÍaria que nomeou os membros dessa Comissâo de Licitâçâo.

1.14. UÍna vez observâdas as condições aÍlteriorci por fin1 cabe a Vossa
Excelência decidiÍ qudto à Ratificâçâo da presente contÍalação diría por inexigibilidade de
licitação.

Sâo Bemardo (MÀ), l1 de agosro de 2020.
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R.ENATA LIMA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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=:_=FRANCISCO CÉt,ÍO I]EZE
Equipe dc Apoio
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