
 
 

 

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 010/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020 

 

 

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 PROFISSIONAL TÉCNICO PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO 

BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA DE CUSTOS; MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

 

 

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 21de junho de 1993 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 I, 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 contatados três profissionais técnicos da área, só o Arquiteto Urbanista Sr. 

CIRO LEANDRO FARIAS, CPF 530.796.392-00, entregou os documentos de 

habilitação e proposta consolidada.  

A proposta apresentada pelo Sr. CIRO LEANDRO FARIAS 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, a contratação pretendida deve ser realizada com Sr. CIRO 

LEANDRO FARIAS, no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), levando-se em 

consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste 

processo. 

 

4- Da documentação de habilitação juntada ao processo 

 

A CPL procedeu a juntada dos documentos para a contratação de profissional técnico 

para elaboração de projeto de engenharia para reforma do prédio da câmara municipal de 

breves, com a elaboração de projeto básico; projeto executivo; planilha de custos; 

memorial descritivo e cronograma físico financeiro, do Profissional acima referido, quais 

sejam: 

• Cópia autenticada da cédula de identidade (RG) e da inscrição no cadastro de 

pessoa física (CPF); 

• Comprovante de residência; 

• Documento que comprove a qualificação técnica (Carteira Profissional, atestado 

ou certidão de registro e quitação pessoa física no Conselho do Profissional). 

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, 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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