
Memorando 924/2022

De: João L. - SMP

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 20/01/2022 às 15:39:13

Setores envolvidos:

SMP, SMAFO - DL, SEA, PLO, PROC

Projetos de pavimentação

 

 Boa tarde

Estou encaminhando orçamentos para Projeto de Pavimentação de Trechos das Ruas Clemente Procopiak, Rua
Epaminondas Ricardo da Silva, Rua Guilherme Radke e Rua Gil Costa. Como são projetos de extrema urgencia, e no
intuito de atendermos aos moradores, que sofrem com a lama e pó, fornecendo a eles um padrão de vida digno.

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

ORCAMENTO_PARA_ELABORACAO_DE_PROJETOS_PREFEITURA_PROJETO_DE_PAVIMENTACAO_DE_RUAS_02.pdf

Orcamento_PM_Canoinhas_13_01_2022.pdf

Proposta_Pref_Canoinhas_Pavimentacao_ass.pdf
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P R O J E T O S P A U L O V I P   
Paulo Adriano Vipievski 

Engenheiro Civil 

CREA/SC 170.113-8 

Endereço: Rua Frei Menandro Kamps, 828 – Centro – Canoinhas – SC 

(47) 9 99065153 –projetospaulovip@gmail.com 

                                                 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS – SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
ENDEREÇO: RUA FELIPE SCHMIDT nº 10 – CENTRO – CANOINHAS – SC 
 
 

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: 
 

OBRA/SERVIÇO: APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PROJETOS 
DE PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS. 
 

Rua Gil Costa – Entre a Rua Joaquim de Paula Vieira e Rua Agenor Fabio 

Gomes – extensão 370,00 metros 

Rua Guilherme Radke – Entre a Rua Cidade de Jau e Rua Ernesto Koch – 

extensão 317,00 metros 

Rua Clemente Procopiak – entre a Avenida Rubens Ribeiro da Sila e Avenida 

dos Expedicionarios – extensão 1.100,00 metros 

Rua Epaminondas Ricardo da Silva – entre a Rua Clemente Procopiak e Avenida 

Julio Budant Neto extensão 790,00 metros. 

 

 

Valor total pelos os serviços acima descriminados R$33.000,00  
 
 
Os mesmos serão entregues impressos e em arquivo digital. 

 

 

___________________________                                    

         Paulo Adriano Vipievski 

         Engenheiro Civil                                                                  

          CREA: 170.113-8             

 

                                                    Canoinhas, 19 de janeiro de 2021. 

PAULO ADRIANO 

VIPIEVSKI:034107

45947

Assinado de forma digital 

por PAULO ADRIANO 

VIPIEVSKI:03410745947 

Dados: 2022.01.19 

11:11:37 -02'00'
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Geovias Engenharia Ltda. EPP 

CNPJ 13.771.804/0001-36 - CREA/SC 107.624-4 
 (49) 3312-0413 / 9 9937-5855 / 9 9158-0607 – geoviasdep@gmail.com 

Avenida Brasília, 2400 – Sala 05 – Pinhalzinho – SC – 89.870-000 

 

Pinhalzinho – SC, 13 de janeiro 2022. 

 

À 

Prefeitura de Canoinhas 

A/C João Engelberto Linzmeier 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

Conforme vossa solicitação, apresentamos ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

PAVIMENTAÇÃO de Ruas Diversas, localizada em Canoinhas - SC.  

 

I. SERVIÇOS CONTEMPLADOS 

Os referidos serviços atenderão todas as especificações pertinentes, contemplando os seguintes 

serviços: 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

1. Estudos geotécnicos 

1. Estudos hidrológicos 

2. Estudos topográficos 

3. Projeto Geométrico 

4. Projeto de Terraplenagem 

5. Projeto de Pavimentação 

6. Projeto de Drenagem e obras de arte correntes 

7. Projeto de passeios públicos 

8. Projeto de sinalização viária 

9. Memorial descritivo 

10. Orçamento 

11. Cronogramas 

12. ART de Projeto 

 

II. VALOR DOS SERVIÇOS 

O valor dos serviços supracitados é, incluindo impostos incidentes: 

Item RUAS 
Trecho Extensão 

(m) 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor 

Total (RS) 

1 Rua Gil Costa  
Entre a Rua Joaquim de Paula 

Vieira e Rua Agenor Fabio 
Gomes 

370,00 11,00 4.070,00 

2 Rua Guilherme Radke 
Entre a Rua Cidade de Jau e Rua 

Ernesto Koch 
317,00 11,00 3.487,00 

3 Rua Clemente Procopiak 
entre a Avenida Rubens Ribeiro 

da Sila e Avenida dos 
Expedicionarios 

1.100,00 11,00 12.100,00 

4 
Rua Epaminondas Ricardo 
da Silva 

Rua Clemente Procopiak e 
Avenida Julio Budant Neto 

790,00 11,00 8.690,00 

 Total    28.347,00 
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Geovias Engenharia Ltda. EPP 

CNPJ 13.771.804/0001-36 - CREA/SC 107.624-4 
 (49) 3312-0413 / 9 9937-5855 / 9 9158-0607 – geoviasdep@gmail.com 

Avenida Brasília, 2400 – Sala 05 – Pinhalzinho – SC – 89.870-000 

 

III. FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será realizado da seguinte forma: 

• 100% na entrega dos projetos para protocolo; 

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da respectiva nota fiscal e da via impressa 

e em arquivo digital. 

 

IV. VALIDADE DA PROPOSTA 

O prazo de validade da proposta é de 30 dias. 

 

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os valores propostos incluem a elaboração do projeto conforme procedimentos do município de 

Canoinhas. Alterações posteriores a aprovação ou solicitadas pela contratante devem ser discutidas em 

momento oportuno. 

Sendo o que temos para o momento, 

Atenciosamente, 

 

 

 

Juliano Wolschick 

Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 

JULIANO 

WOLSCHICK:01

997248905

Assinado de forma digital 

por JULIANO 

WOLSCHICK:01997248905 

Dados: 2022.01.13 

09:25:39 -03'00'
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ENGEOBRA – Engenharia e Infraestrutura EIRELI 
CPNJ: 26.831.579/0001-28 

Endereço: Rua Primo Tacca, 350, – Bairro Tacca – Xanxerê/SC 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
ENGEOBRA Engenharia e Infraestrutura Eireli, inscrita no CNPJ nº 

26.831.579/0001-28, neste ato representante legal o Sr. Samuel Spessatto Outeiro, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.720.835 e do CPF nº 044.122.949-27, vem 

apresentar a seguinte proposta de serviço. 

 

ORÇAMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE 
PAVIMENTAÇÃO 

  

Item Descrição dos Serviços Unid VALOR  VALOR TOTAL 

1 

Rua Gil Costa – Entre a Rua Joaquim de 
Paula Vieira e Rua Agenor Fabio Gomes 
– extensão 370,00 metros 
Rua Guilherme Radke – Entre a Rua 
Cidade de Jau e Rua Ernesto Koch – 
extensão 317,00 metros 
Rua Clemente Procopiak – entre a 
Avenida Rubens Ribeiro da Sila e 
Avenida dos Expedicionarios – extensão 
1.100,00 metros 
Rua Epaminondas Ricardo da Silva – 
entre a Rua Clemente Procopiak e 
Avenida Julio Budant Neto extensão 
790,00 metros. 
 

GB R$: 32.000,00 R$: 32.000,00 

    R$ 32.000,00 

 

Validade da proposta 60 dias. 

 

Xanxerê, 17 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

 
_______________________________________ 

Engº Samuel Spessatto Outeiro 
CPF: 044.122.949-27 
CREA SC 133.319-7 

Assinado de forma digital por 

ENGEOBRA ENGENHARIA E 

INFRAESTRUTURA 

EIRELI:26831579000128 

Dados: 2022.01.17 14:33:51 

-03'00'
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  Memorando 1- 924/2022

De: João L. - SMP

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 21/01/2022 às 10:22:14

 

Bom dia

Segue formalização de demanda

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Projetos_pavimentacao.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 21/01/2022 10:22:34 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.XXX.XXX-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 75A6-2B86-C93C-C835 
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  Memorando 2- 924/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMP  - A/C João L.

Data: 21/01/2022 às 10:39:39

 

Prezado Secretário, acredito que houve um equívoco na assinatura do documento. Encaminho em anexo novamente
e solicito nova assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Projetos_pavimentacao.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 21/01/2022 11:01:41 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.XXX.XXX-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 75A6-2B86-C93C-C835 
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Documento de Formalização de Demanda 

De: Secretaria de Planejamento 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 

 

 

Objeto: Projeto de Pavimentação Asfaltica de diversas ruas. 

 

 

 

Justificativa: Os projetos de Engenharia para pavimentação asfáltica das vias, tem como objetivo a 
regularização do piso das pistas e melhoria das mesmas. Com a ação da realização de pavimentação 
asfáltica das vias contempladas estima se proporcionar conforto aos usuários, minimizando desgastes dos 
veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal 
que trabalham na manutenção, limpeza e recuperação dos logradouros. A pavimentação asfáltica nas 
Ruas contempladas é de suma importância para toda população do bairro e transitória visto que por elas 
transitam diariamente um grande número de veículos de transporte público e pessoas, por serem ruas de 
ligação entre bairros. O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui 
a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito, trazendo melhorias indiretas para o meio 
ambiente e qualidade de vida da população. 

 

Especificações do Objeto: 

Descrição:           Quantidade 

Rua Gil Costa – Entre a Rua Joaquim de Paula Vieira e Rua Agenor Fabio Gomes – 

extensão 370,00 metros 

Rua Guilherme Radke – Entre a Rua Cidade de Jau e Rua Ernesto Koch – extensão 

317,00 metros 

Rua Clemente Procopiak – entre a Avenida Rubens Ribeiro da Sila e Avenida dos 

Expedicionarios – extensão 1.100,00 metros 

Rua Epaminondas Ricardo da Silva – entre a Rua Clemente Procopiak e Avenida Julio 

Budant Neto extensão 790,00 metros. 

 

 

 
 
 

2.577,00 metros
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Informações Adicionais: 
 
 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem adquiridos: 
 
Thiago Murbach 
 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado:  Prefeitura Municipal de Canoinhas – 60 dias 
 
 
 

_________________________________________________ 
Joao Engelberto Linzmeier 
Secretario de Planejamento 
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  Memorando 3- 924/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 21/01/2022 às 11:07:17

 

Prezado Procurador, considerando a extrema urgência alegada pelo Secretário e o reduzido valor da contratação,
dentro do limite previsto no artigo 24, inciso I da Lei 8.666/93, questiono sobre a legalidade de contratação por meio
de dispensa de licitação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 4- 924/2022

De: Antonio W. - PROC

Para: SMAFO - DL 

Data: 24/01/2022 às 16:47:04

 

Prezado,

Para possibilitar a análise, importante que se consigne sobre a existência, ou não, de outros contratos com objeto
semelhante no presente exercício.

Desde já agradeço.

Att.,

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador
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  Memorando 5- 924/2022

De: João L. - SMP

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 25/01/2022 às 07:09:01

 

Bom dia

Não temos nenhum projeto semelhante neste ano de 2022.

_

João Engelberto Linzmeier
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  Memorando 6- 924/2022

De: Antonio W. - PROC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 25/01/2022 às 16:47:53

 

PARECER JURÍDICO

Dispensa de Licitação – art. 24, I, Lei 8.666/93

Projeto de Engenharia para Pavimentação Asfáltica.

1- RELATÓRIO:

Trata-se de parecer referente à regularidade do processo licitatório de dispensa de licitação com
base no art. 24, inciso I, da Lei n° 8.666/93, a fim de realização projetos de pavimentação
asfáltica de trechos das Ruas Clemente Procopiak, Epaminondas Ricardo da Silva, Guilherme
Radke e Gil Costa.

O pedido de contratação se justifica, segundo a secretaria:

“são projetos de extrema urgência, e no intuito de atendermos aos moradores, que sofrem com
a lama e pó, fornecendo a eles um padrão de vida digno”.

Assim sendo, encaminhado o pedido para o Setor de Licitações, este Departamento Jurídico foi
questionado a respeito da possibilidade de se efetuar a mencionada dispensa, motivo pelo qual
se passa a analisar a sua viabilidade jurídica.

É o relatório.

2- FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiramente, imperioso frisar que a função do Departamento Jurídico é assinalar eventuais
impropriedades do ponto de vista jurídico e orientar as providências cabíveis, no intuito único de
resguardar a autoridade assessorada, a quem incumbe avaliar a real dimensão do risco e a
possibilidade de adoção ou não das recomendações realizadas.

A Lei de Licitações determina no parágrafo único do artigo 38 que as minutas dos editais de
licitações, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem pactuados
devem ser submetidos à assessoria jurídica da Administração.

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual
serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica
da Administração.

Portanto, o presente parecer possui caráter orientativo, não vinculando a decisão administrativa
correlata, podendo o Sr. Secretário responsável divergir, respaldando sua decisão
fundamentadamente.

Hipótese de Cabimento de Dispensa:
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como regra a obrigatoriedade de licitar:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666/93,
conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O artigo 3º, da Lei n° 8.666/93 informa que a Licitação tem como objetivo, entre outros, a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

Já o art. 2º da aludida lei esclarece que a contratação da Administração com terceiros deve ser
precedida de licitação:

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Porém, como toda regra possui sua exceção, a Lei n° 8.666/93 também estabelece
diferenciações e hipóteses em que a licitação será dispensada, dispensável ou inexigível.

Isto posto, entende-se que o serviço em questão é especializado de engenharia, motivo pelo
qual a hipótese submete-se ao enquadramento do art. 24, I da Lei de Licitações.

Sobre a especialidade do serviço em comento, há que se citar o art. 1° da Resolução n°
218/1973, do Confea, e o art. 7°, e alíneas, da Lei n° 5.194/66 que assim dispõem,
respectivamente:

Art. 1º. Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes
modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam
designadas as seguintes atividades:

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
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Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;

Atividade 18 - Execução de desenho técnico;

[...]

Art. 7º. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-
agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais,
autárquicas e de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer
qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.

Especificamente no tocante à dispensa de licitação pelo citado artigo da lei de licitações, o
pedido fundamenta-se no valor reduzido (estimado) para o serviço de engenharia. O objetivo do
legislador foi atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando
que os custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão
alcançados com a futura contratação.

Conforme relatado no decorrer do pedido, o valor do serviço que se pretende contratar respeita
os limites de dispensa, consoante observado nos valores orçados.
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Desta maneira, considerando que o art. 24, I, da Lei de Licitações, conjugado com o art. 23, I,
“a”, do mesmo diploma legal, aliado ao Decreto nº 9.412/2018, estipula que o marco para
dispensa para serviços de engenharia é de até 10% (dez por cento) da modalidade convite, no
valor de R$ 33.00,00 (trinta e três mil reais).

Digno de nota a menção de que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações do
mesmo objeto que acarrete a dispensa de licitação. Frise-se que a lei não veda genericamente o
fracionamento das contratações, mas apenas a utilização do fracionamento com o intuito de
dispensar a licitação. Em casos de contratações homogêneas, deve ser levado em consideração
o valor global dessas contratações.

Como exemplo, cite-se o Acórdão nº 4.740/2009, 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União
que “independentemente do objeto e do valor a ser gasto no exercício, a regra da licitação deve ser aplicada após a

despesa alcançar o limite do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993”.

Sob esse prisma, considerado o exercício para o ano de 2022, e que o orçamento deve ser
elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, chamado exercício financeiro, e
que corresponde ao civil, entende-se pela ausência de fracionamento no presente caso.

Da Escolha do Fornecedor:

Em cumprimento ao art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8666/93, opinar quanto à
justificativa de escolha do fornecedor.

Conforme consta no pedido de contratação, presente está a razão de escolha do fornecedor.

Há que se ponderar que não compete ao Departamento Jurídico imiscuir-se no exercício de
conveniência e oportunidade quanto à escolha da pretensa contratada, papel esse que cabe à
Secretaria Municipal de Planejamento, mas de apenas verificar se as formalidades do art. 26, II,
da Lei de Licitações foram observadas.

Desta feita, consoante a justificativa apresentada pelo órgão requisitante, entende-se que o
requisito legal foi cumprido.

Justificativa de Preço:

Para fins de comprovação de cumprimento do art. 26, III, da Lei de Licitações, houve
levantamento de preços conforme os orçamentos anexos ao Memorando.

Com base nos orçamentos, tem-se que órgão requisitante cumpriu com os requisitos de
pesquisa com vistas a justificar preço, consoante Instrução Normativa n° 73 de 20 de abril de
2020, do Governo Federal:

Art. 5º. A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo
licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano
anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1
(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento
convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
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IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Quanto ao numero de orçamentos obtidos, cumpre observar que a secretaria adotou o
entendimento exposto pelo TCU no Acórdão nº 1547/2007:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, em: (…) 9.1.2. proceda, quando da realização de licitação, à
consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda,
constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da Lei
8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de
fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório;

Neste cenário, foi destacado que a empresa escolhida, foi a que apresentou um valor mais
baixo para a contratação, estando ele condizente ao que é praticado em mercado.

Desta monta, levando-se também em consideração que a realização da pesquisa é de
competência do órgão requisitante, entende-se estar justificado o preço na contratação.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, frisando-se que a presente análise é feita sob o prisma meramente
orientativo, uma vez que este Departamento Jurídico trabalha com os fatos e documentos
trazidos pelo órgão requisitante, opina-se pela possibilidade de contratação direta por dispensa
de licitação com base no art. 24, I, da Lei n° 8.666/93.

S.m.j. é o que nos parece.

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 
Procurador
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  Memorando 7- 924/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 04/02/2022 às 14:05:59

 

Solicito dotação no valor de R$ 28.347,00 para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 8- 924/2022

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 04/02/2022 às 14:56:31

 

Boa Tarde!

Segue solicitação para autorização.

Utilizar a Despesa 89.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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