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CAN'ARÁ

PROCESSO N." 015/2020
ASSIJNTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Serviços de pintura extema, impermeabilizaçâo e reforma do estacionamento
dâ Câmara Municipal de São Bemardo - MA.
Legistaçâo Aplicável: Art. 24, I, da Lel n' 8.666/93, C/C Art. 1", I, "a", da Lei n'
t4

.065 /2020
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P-.1.RECER

DA CPL

Excelentissimo Presidente.
de pintuâ
de São
Municipal
da
Câmara
e
reforma
do
estacionamento
extema, impermeabilização

l.l . O processo em epiSrafe rata-se da Contrataçâo de Serviços

Bemardo - MA.
1.2. A planilha orçamentária apreseútada pelo Engenheiro Civil Leonardo
Linhs Arcoverde, que presta seÍviços a esta Câmara, está abaixo no novo limite pam
dispensa de licitâção previsto no Art. lo, inciso l, alinea "a", da Lei Federai n"
1,4.06512020.

1.3. Há nos autos despacho do setor Íinanceiro indicando a existêlcia de
dotação orç.mentiiria para cobeíuú da despesa.

É o relatório, opina-se,
1.4. É sabido que o limitc para a dispensa dc licitação para obras c serviçus
de engcnharia cstá prcvisto na Lci Fcdcral n" 8.666 dc 1993, art.24, I, coÍtfoíÍnc scgue:
.,1tt.
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É dixpeLtável a licitu\ão:

t'po|u oht.Lç ? seniçl:-\ d( ugnhaia de vlor até I09n dez pot
rcnkr lo linite ptevi§to no oli eo "a", do intiso I do orligo antenor.
.lesd? ttu. rão se relwn a paxelts de una nesma ohm ou sentço
ou uttlu para obras e seniços do mesna notute:a e o ,nesho local
que po.ttam set reoliza.la§ .onjunta e @nco,nitutlt?i'e te:
tl?'1lt à),luLld Dlld L.t I 6lN tlt l99i!)
1.5. Ocorre que, em razão da Pandemia decorrente da COVID 19, esse
limite foi ampliado por meio da Medida Provisória n'961, de 6 de maio de 2020'
conveÍtida na Lei Federal n" 14.065/2020, a qual autoriza a dispensâ de licitaçào para
obÉs e s€rviços de engenharia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)' conlbrme
segue:

Á alliti istração púhliú dos e tes federutnos de todos os
Podetes e órgãos co §tihtcio ! mente aúôno o§lcÍ, outori do a:
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- dkpensat a li.itação de que tratan os in.i\os I ! ll lo
ti :4 ttt Lo »' | óa)ô. Ll! :1 dt tuttu, Ll. lgoi. até o linik de:
a) R$ 100-000,00 kem mil ruois), poru ohr6 e seniços

I

de
enscnhdnd, desde qrc não se rcJifton d par.el^ de uma ,nes a ohr.t
ou seh*iço, o para obras e seni<os da me\na naturcaa e no nesno
lo.dl que posNun set rc liz.t loÍ enja ta e ton&nitanknente;

Assim scndo, com basc nos principios constitucionais da lcgalidadc,
cficiôncia c cconomicidade quc regem a Administraçâo Pública, opinamos nos tcrmos
scg!intes:
a) pcla contatação direta por DISPENSA, com base no
Lei n' 14.065/2020.

AÍt. l', l, "a",

da

b) pelâ colheita de, no mínimo,03 (três) orçâmentos de empresas do ramo,
para possivel con§atação direta por dispensa com a empresa que apresentar a proposta
mais vanrajosa pâra a Administraçào Pública.
1.9. No rnais, condiciona-se o encaminhamenlo deste parecer ao Ord€nador
de Despesa para conhecimento e âuto zaçào, e â prévia análise da Procuradoria Geral
Municipal, para análise e parecer nos termos da lei;

1.10. Informamos, aindâ, que segue anexo a esse parecer
contrato e portaria que nomeou os membros dessâ Comissão de Licitação.

a minuta do

1.11. Uma vez observadas as condições anteriores, caberá a Vossa
Excelência decidir quanlo à Ratificâção da prcsente contratação direta por dispensa de
licitação.
São Bemardo (MA), 22 de outubro de 2020.
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RENATA LII\LA. I'ERREIRÁ

Presidente da Comissão Perm.ulente de Ljcitação
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FRAN CISCO-CIliLIO
Equipe de Apoio
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RAF,AEL PINTO ALENCAR
Equipe de Apoio
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