
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

Rua Duque de Caxias, 1910, Centro, CEP:68.800-000, Breves/PA 

CNPJ: 04.317.145/0001-71 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Breves, através da 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES, consoante de ordem do Sr. JOSÉ CARLOS 

MARIA VALENTE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES, vem 

prosseguir com instrução do presente processo administrativo para Dispensa de licitação. 

Que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO DE JANELA E CENTRAL DE AR, INSTALADOS NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BREVES. 

 

 

1- Justificativa de aquisição via compra direta (Dispensa de Licitação – DL). 

 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso II, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inciso II, “b” do art. 1º, da Medida 

Provisória nº 961 de 6 de maio de 2020 e suas alterações posteriores, conforme diploma 

legal abaixo citado: 

 

Art. 24 - É dispensável a licitação: 

 

I – OMISSIS 

 

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).” 

 

2- Do enquadramento da presente Dispensa de Licitação 

 

Segundo as informações apresentadas nos autos do processo administrativo, a partir 

da devida pesquisa de mercado para auferir o valor estimado da contratação do objeto sob 

demanda, constatou-se que o valor não ultrapassa o limite de R$ 50 mil reais. Portanto, 

dada a autorização expressa no art. 1º, inciso II, alínea b, da referida MP nº 961, verifica-

se que a contratação se enquadra na hipótese de dispensa, de que trata o art. 24, inciso II, 

da Lei nº 8.666/93.  

 

3- Da pesquisa de mercado e da justificativa de preço e de escolha do fornecedor 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art24ii
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Foram contatadas três empresas, compareceu apenas a empresa C. R. L. LORENÇO 

EPP, CNPJ 32.227.148/0001-50, que entregou os documentos de habilitação e proposta 

consolidada.  

A proposta apresentada pela empresa C. R. L. LORENÇO EPP, é vantajosa para 

administração, em comparação a prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir 

que os preços se encontram compatível com a realidade mercadológica.  

Face ao exposto, anexo o Resumo de Proposta Vencedora, a contratação pretendida 

deve ser realizada com a empresa, C. R. L. LORENÇO EPP, no valor de R$ 8.746,17 

(Oito mil setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos). Levando-se em 

consideração as melhores propostas ofertadas, conforme documentos acostados aos autos 

deste processo. 

 

4- Da documentação de habilitação juntada ao processo 

 

A CPL procedeu a juntada dos documentos para a aquisição de materiais de 

expediente e suprimentos de informática, da empresa acima referida, quais sejam: 

a. Contrato Social e alterações se houver; 

b. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações se houver 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

d. RG, CPF e comprovante de residência atual dos sócios; 

e. Inscrição no CNPJ; 

f. Inscrição Estadual – FIC; 

g. Certidões negativas de débito com a fazenda municipal;  

h. Certidões negativas de débito com a fazenda estadual; 

i. Certidão negativa conjunta de débito com a receita federal e INSS (conforme 

portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 

j. Certidão negativa de débito com o FGTS; 

k. Certidão negativa de falência e concordata; 

l. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT – emitida diretamente pela 

justiça do trabalho; 

m. Certidão simplificada digital da JUCEPA; 

n. Declaração informando qual o porte da empresa (MEI, ME, EPP, Médio Porte ou 

Grande Porte); 

o. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; 

p. Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 

bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos (conforme inciso v do art. 27 da lei n.º 8.666/93); 

q. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da licitante; 

r. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; 

s. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome 
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do licitante, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação. 

 

Além disso, foram juntados ao processo a autorização do Presidente da Câmara para 

abertura de processo licitatório para a referida contratação e a informação orçamentária 

fornecida pelo Departamento Financeiro.  

 

5- Conclusão e Encaminhamentos 

 

Isto posto, encaminhamos os presentes autos à Assessoria Jurídica para análise e 

parecer sobre os atos do processo, especialmente quanto à possibilidade de realização da 

contratação mediante dispensa de licitação e qual o respectivo fundamento, se no art. 24, 

II, da Lei 8.666/93, inciso II, “b” do art. 1º, da Medida Provisória nº 961 de 6 de maio de 

2020, e, após, à Controladoria para auditoria preventiva. 

 

 

BREVES - PA, 24 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO PENA BORGES  

PRESIDENTE  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE 
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