
Memorando 2.955/2021

De: João L. - SMP

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

Data: 15/02/2021 às 15:12:33

Setores envolvidos:

SMP, SMAFO - DL, SMP IP, GAB - LC, SEA, PLO

Projetos eletricos

 

 Boa tarde

Segue pedido para dispensa de licitação para projeto eletrico, para convenio com a CELESC.

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

1 - Orçamento Projeto Celesc - Cabeçalho.pdf

1 - Orçamento Projeto Celesc.pdf

2 - Orçamento Projeto Celesc - Cabeçalho.pdf

2 - Orçamento Projeto Celesc.pdf

3 - Orçamento Projeto Celesc - Cabeçalho.pdf

3 - Orçamento Projeto Celesc.pdf

4 - Orçamento Projeto Celesc - Cabeçalho.pdf

4 - Orçamento Projeto Celesc.pdf

edital-2020-pee-celesc.pdf

justificativa ar condicionado.pdf
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Assunto: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica
para integrar o PEE Celesc 2020.
De: "Gustavo Pacheco - SmartLux" <gustavo.pacheco@smartlux.eng.br>
Data: 27/01/2021 14:29
Para: "'Diogo Carlos Seidel'" <financas@pmc.sc.gov.br>

Boa Tarde Diogo,

Segue em anexo proposta comercial da Serrana Engenharia para Projeto de eficiência energé ca do Município.

Atenciosamente,

Gustavo Luiz Pacheco
Coordenador de Elétrica
( 47 3438-0036
( 47 98880-0661
www.serranaengenharia.com.br

Grupo Serrana

P Antes de imprimir, verifique se há necessidade e pense em sua responsabilidade com o meio ambiente P

De: Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 10:21
Para: des natarios-nao-revelados:
Assunto: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE
Celesc 2020.

Prezados Credores:
Considerando oportunidade que o Município possui junto a Celesc, de pleitear recursos para melhoria no
seu sistema de iluminação pública, através da subs tuição de luminárias menos eficientes por luminárias
de LED, solicitamos ORÇAMENTO visando:
Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE
Celesc - Programa de Eficiência Energé ca da Celesc 2020, conforme Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020,
cumprindo o disposto na legislação federal de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
O projeto em questão será voltado a eficien zação da iluminação pública do município, contemplando
aproximadamente 800 pontos.
Segue em anexo edital da Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020.
Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
Atenciosamente,

Anexos:

Proposta.pdf 250KB

RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional...  
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________________________________________________________________________________

Inscrição Estadual nº: 253.637.244

Bairro: Atiradores

Cidade/Estado: Joinville / Santa Catarina

Fax: (47) 3438-0036

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1
Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional 

de energia elétrica para integrar o PEE Celesc.
Pontos 800 33,00R$           26.400,00R$    

CNPJ: 83.073.536/0001-64

PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTA

2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: Serrana Engenharia Ltda.

CNPJ/MF nº: 83.073.536/0001-64

Endereço: Rua Ottokar Doerffel, 841

CEP: 89.203-001

Telefone: (47) 3438-0036

E-Mail: serrana@serranaengenharia.com.br

1 - OBJETO:
Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE Celesc - Programa de 

Eficiência Energética da Celesc 2020, conforme Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020, cumprindo o disposto na legislação federal 

de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para o município de 
Canoinhas/SC.

VALOR GLOBAL 26.400,00R$                                 

3 - VALIDADE DA PROPOSTA:

15 (Quinze) dias.

4 - DEMONSTRATIVO DOS PREÇOS:

SERRANA ENGENHARIA LTDA

4.1 - Declaramos que estão compreendidas neste valor todas as despesas necessárias à execução dos serviços solicitados, tais como: 

veículos, ferramentas, equipamentos, combustíveis, mão de obra especializada ou não, materiais, transporte de pessoal e material, 

carga e descarga, impostos, tributos, taxas, seguros adicionais (incluindo os de natureza trabalhista), vale transporte, vale 

alimentação, encargos trabalhistas e sociais, despesas bancárias, lucro e quaisquer outras despesas próprias á perfeita execução dos 

serviços desta solicitação.

4.2. Declaramos ainda, que possuímos a estrutura de pessoal/ferramental /veículos/equipamentos necessários a execução dos 

Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais.

Joinville, 27 de Janeiro de 2021.

_______________________________________________________________________________

Serrana Engenharia Ltda

 Endereço: Rua Ottokar Doerffel nº 841 – Atiradores - CEP: 89.203-001 Joinville/SC
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Assunto: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica
para integrar o PEE Celesc 2020.
De: <etson@quantumengenharia.net.br>
Data: 26/01/2021 15:36
Para: "'Diogo Carlos Seidel'" <financas@pmc.sc.gov.br>

         Boa Tarde Diogo!

         Segue em anexo proposta comercial conforme solicitado.

Atenciosamente,

De: Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 10:21
Para: des natarios-nao-revelados:
Assunto: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE
Celesc 2020.

Prezados Credores:
Considerando oportunidade que o Município possui junto a Celesc, de pleitear recursos para melhoria no
seu sistema de iluminação pública, através da subs tuição de luminárias menos eficientes por luminárias
de LED, solicitamos ORÇAMENTO visando:
Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE
Celesc - Programa de Eficiência Energé ca da Celesc 2020, conforme Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020,
cumprindo o disposto na legislação federal de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
O projeto em questão será voltado a eficien zação da iluminação pública do município, contemplando
aproximadamente 800 pontos.
Segue em anexo edital da Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020.
Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
Atenciosamente,

Anexos:

PC 21012600_R00 - PMC - PEE Celesc 2020.pdf 99,0KB

RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional...  
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QUANTUM ENGENHARIA LTDA. 
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 397 
São José/SC – CEP 88.104-785 
FONE / FAX (47) 3622 7878 
CNPJ: 82.094.640/0001-72 
I.E: 252.044.720. 
www.quantumengenharia.net.br 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 

 
PC 21012600_R00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
  Diogo Carlos Seidel 
  Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 

 
 
Prezado Senhor, 
 

 
Atendendo vossa solicitação, informamos através desta Proposta Comercial PC PC 21012600_R00, que tem como 
objeto Elaboração de Projeto Elétrico de Eficientização, conservação e uso racional de energia elétrica para integrar 
o PEE Celesc - Programa de Eficiência Energética da Celesc 2020, conforme Chamada Pública PEE Celesc nº 01/2020, 
segue abaixo valor global da obra: 
 

 
Item Descrição Unid. Quant. Valor Total 

01 Elaboração de Projeto Elétrico de Eficientização Obra 01 29.938,59 
TOTAL GERAL R$ 29.938,59 

Valor Global: Vinte e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos. 
 
Condições de Pagamento: 28 (vinte e oito) dd;  
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias; 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
 

Desde já agradecemos pela atenção dispensada! 
 
Att, 
 

 
Canoinhas/SC, 26 de Janeiro de 2021. 
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Assunto: Re: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica
para integrar o PEE Celesc 2020.
De: Prothel Engenharia <prothel.engenharia@gmail.com>
Data: 26/01/2021 13:15
Para: Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br>

Boa Tarde!

Prezado Diogo,

Segue em anexo PTC-0022601/21, conforme solicitado.
Ficamos à disposição.

A ,

Thales Luan Mazepa.

On Tue, Jan 26, 2021 at 10:22 AM Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br> wrote:

Prezados Credores:

Considerando oportunidade que o Município possui junto a Celesc, de pleitear recursos para melhoria
no  seu  sistema  de  iluminação  pública,  através  da  subs tuição  de  luminárias  menos  eficientes  por
luminárias de LED, solicitamos ORÇAMENTO visando:

Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE
Celesc - Programa de Eficiência  Energé ca da Celesc 2020,  conforme Chamada  Pública  PEE Celesc nº
1/2020, cumprindo o disposto na legislação federal de energia elétrica e da regulamentação emanada da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

O projeto em questão será voltado a eficien zação da iluminação pública do município, contemplando
aproximadamente 800 pontos.

Segue em anexo edital da Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
Atenciosamente,

Anexos:

PTC-0022601_21.pdf 114KB

Re: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional d...  
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PROTHEL ENGENHARIA LTDA CNPJ 28.414.130/0001-90   
 Rua Manoel Furtado Neves, nº 1535  - São Mateus do Sul / PR 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
 
 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

 
 
 
 

 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
 
 
PTC-0022601/21         

                                                                                                      
26/01/2021 
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PROTHEL ENGENHARIA LTDA CNPJ 28.414.130/0001-90   
 Rua Manoel Furtado Neves, nº 1535  - São Mateus do Sul / PR 

1 . APRESENTAÇÃO. 
 

Apresentamos por meio desta proposta técnica/comercial sob nº PTC-0022601/21, 
que tem como objeto Elaboração de Projeto Elétrico de Eficientização, conservação e 
uso racional de energia elétrica para integrar o PEE Celesc - Programa de Eficiência 
Energética da Celesc 2020, conforme Chamada Pública PEE Celesc nº 01/2020. 
 
 O projeto será voltado a eficientização da iluminação pública do município, 

contemplando aproximadamente 800 pontos. 
 Logradouros serão definidos conforme apontamento do cliente. 

 
                       
 

2 . VALORES e PRAZOS. 
 

 Prazo de Execução: 30 (trinta) dias; 

 

 Condições de Pagamento: 28 (vinte e oito) dias; 
 

 Valor Global: R$ 29.128,10 (Vinte e nove mil, cento e vinte e oito 

reais e dez centavos). 
 

 
 
 
 

                               

 
Eng. Thales Luan Mazepa 
CREA PR 156057/D 
Responsável Técnico  
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Assunto: RES: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia
elétrica para integrar o PEE Celesc 2020.
De: <lww@cetel-sc.com.br>
Data: 28/01/2021 15:16
Para: "'Diogo Carlos Seidel'" <financas@pmc.sc.gov.br>

Boa tarde Sr. Diogo,

Conforme solicitado segue nosso melhor preço para elaboração de Diagnós co Energé co para o Município de
Canoinhas/SC.

Muito obrigado pela atenção,

De: Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 12:01
Para: lww@cetel-sc.com.br
Assunto: Re: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o
PEE Celesc 2020.

Prezado:

Prefeitura do Município de Canoinhas (SC)

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Em 28/01/2021 11:57, lww@cetel-sc.com.br escreveu:

Bom dia Sr. Diogo,

Nós da Cetel Engenharia já realizamos projetos de eficiência energé ca a mais de 10 anos e desde o
início das Chamadas Pública na Celesc entregamos Diagnós cos Energé cos já tendo aprovado mais de
10 projetos junto a Celesc, sendo que a grande maioria foi na área de iluminação pública. Vai ser um
prazer podermos trabalhar com vocês.

Enviaremos o orçamento, mas precisamos que iden fique a Prefeitura, fazendo favor.

RES: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso ra...  
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Ficamos no aguardo,
Muito obrigado pelo contato,
A .

De: Diogo Carlos Seidel <financas@pmc.sc.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 10:21
Para: des natarios-nao-revelados:
Assunto: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para
integrar o PEE Celesc 2020.

Prezados Credores:
Considerando oportunidade que o Município possui junto a Celesc, de pleitear recursos para
melhoria no seu sistema de iluminação pública, através da subs tuição de luminárias menos
eficientes por luminárias de LED, solicitamos ORÇAMENTO visando:
Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para
integrar o PEE Celesc - Programa de Eficiência Energé ca da Celesc 2020, conforme Chamada
Pública PEE Celesc nº 1/2020, cumprindo o disposto na legislação federal de energia elétrica e
da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
O projeto em questão será voltado a eficien zação da iluminação pública do município,
contemplando aproximadamente 800 pontos.
Segue em anexo edital da Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020.
Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
Atenciosamente,

Este email foi escaneado pelo Avast an vírus.
www.avast.com

Anexos:

ORÇAMENTO CETEL CANOINHAS28012021.pdf 661KB

RES: RES: Elaboração de Projeto de conservação de energia e uso ra...  
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nº 1/2020
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Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020

Chamada Pública PEE Celesc nº 1/2020

A  Celesc  Distribuição S.A.,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sociedade  por  ações,
concessionária  do  serviço  público  de  distribuição  de  energia  elétrica,  doravante  denominada
simplesmente de Celesc, subsidiária integral das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.336.783/0001- 90 e Inscrição Estadual nº 255.266.626, com
sede à Avenida Itamarati,  160, Itacorubi - Florianópolis – Estado de Santa Catarina, vem, pela
presente,  noticiar a realização da Chamada Pública para a finalidade de selecionar  propostas
de projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE Celesc
- Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto na legislação federal de
energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
como também em decorrência do contrato de concessão dos serviços e instalações de energia
elétrica firmado entre Celesc e o Poder Concedente.

Regulamento

2

Aprovado Exame

_________________ ________________
DPEP/DVEE  Advogado
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 

A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de ar condicionado visa a atender à legislação vigente, Portaria nº 
3.523, de 28 de agosto 1998, do Ministério da Saúde, bem como a eventuais 
manutenções corretivas necessárias ao bom funcionamento dos referidos 
equipamentos, a fim de garantir a boa qualidade do ar e o conforto térmico nos 
ambientes de trabalho dos edifícios pertencentes ao município. 
 
Além disso, o serviço de manutenção preventiva desses equipamentos 
possibilita antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de 
defeitos causados pelo seu uso normal e rotineiro ou pelo seu desuso. 
 
A manutenção corretiva, por sua vez, trata da execução dos trabalhos 
necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades 
nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja retomada sua utilização 
de forma segura, eficiente e econômica. 
 
A presente contratação adota o Sistema de Registro de Preços com base no art. 
3º, incisos I e IV, do Decreto n.º 7.892/2013, uma vez que a prestação dos 
serviços de manutenção em tela é constante, ocorrerá  conforme Autorização de 
Fornecimento, gerenciado pelo setor de compras do município de Canoinhas/SC, 
não sendo, porém, possível definir previamente de forma precisa o quantitativo 
da demanda necessária. 
 
 
 
 

JOAO ENGELBERTO LINZMEIER 
Secretario de Planejamento 

1Doc:  Memorando 2.955/2021  |  Anexo: justificativa ar condicionado.pdf (1/1)        150/188



Despacho Memorando 1- 2.955/2021

De: João L. - SMP

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

Data: 16/02/2021 às 13:37:55

 

Boa tarde 

segue justificativa

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

justificatica iluminação.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

        Rua Felipe Schmidt 10  C. P.l 71  Fone 047 36217702    Fax 36217712   E-mail planejamento@pmc.sc.gov.br 
                          CNPJ 83.102.384/0001-80                CEP 89460-000              CANOINHAS                    SANTA CATARINA 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Pedido de Abertura de Processo Licitatório 
Origem: Secretaria de Planejamento 
Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Canoinhas: 
 
1. Pedido de Contratação: 

 

Trata-se de pedido de contratação direta para empresa especializada para realização de  

projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE Celesc 

- Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto na legislação federal de 

energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, como também em decorrência do contrato de concessão dos serviços e instalações de 

energia elétrica firmado entre Celesc e o Poder Concedente. 

O pedido de contratação se justifica em virtude da necessidade permanente de melhorias 

na iluminação publica de nosso município, diminuindo a criminalidade e aumentando a 

segurança. 

 
2. Possibilidade de Contratação Direta Pelo Valor (art. 24, II, Lei 8.666/93): 

 
Considerando que o art. 24, II, da Lei 8.666/1993, conjugado com o art. 23, II, “a”, da 

mesma lei, aliado ao Decreto nº 9.412/2018, estipula que o marco para dispensa para outros 

serviços e compras , conclui-se que é possível a contratação mediante dispensa de licitação pelo 

valor do serviço, ao passo que as propostas encontram-se abaixo do limite legal, mesmo que 

consideradas as prorrogações dentro do prazo máximo de 60 meses, conforme previsão do art. 

57, II, da Lei de Licitações.  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

        Rua Felipe Schmidt 10  C. P.l 71  Fone 047 36217702    Fax 36217712   E-mail planejamento@pmc.sc.gov.br 
                          CNPJ 83.102.384/0001-80                CEP 89460-000              CANOINHAS                    SANTA CATARINA 

 

        
 

 
 
 
 
 

3. Justificativa de Dispensa: 
 

Em cumprimento ao art. 26 da Lei n° 8666/19931, escolhe a empresa CETEL ENGENHARIA 
LTDA, em virtude das razões que seguem. 

 

a. Escolha do Fornecedor: 
 

Estando observados os limites legais para a dispensa com base no art. 24, II, da Lei de 

Licitações, pode a Administração exercer a escolha efetuando visando a proposta que lhe seja 

mais favorável.  

 
A escolha do fornecedor se explica em virtude da necessidade de urgência da realização 

dos serviços. 

 
Desta forma, em virtude das informações prestadas pela empresa, repassadas de forma 

detalhada e prestativa, denota-se que o serviço oferecido se encaixa nas necessidades da 

Administração, justificando a escolha de sua contração.  

 

b. Justificativa de Preços: 
 

                                            
1 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados 
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Quanto à justificativa de preço, o meio de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo 

processo pelo menos 03 (três) orçamentos. Desta forma, verificou-se que os valores praticados 

estão compatíveis com a atual realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço 

similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames 

licitatórios. 

 
Frise-se que, para comparativo de preços, foi averiguado que os valores orçados são os que 

seguem: 

 

 SERRANA ENGENHARIA LTDA : R$26.400,00 
 
 QUANTUM ENGENHARIA LTDA : R$29.938,59 

 
 PROTHEL ENGENHARIA ; R$29.128,00 

 
 
 CETEL ENGENHARIA LTDA : R$25.000,00 
 

Cumpre apontar que a empresa escolhida foi a que ofereceu o menor orçamento. 

 
Do Pedido:  

 
Diante do exposto, considerando que os preços pesquisados são compatíveis com a 

realidade do mercado e que os valores de contratação respeitam os limites de dispensa 

constantes na lei de regência, requer-se a contratação da empresa CETEL ENGENHARIA LTDA. 
 

 
 
 
 

Canoinhas, 15 de fevereiro de 2.021. 
 
 
 

Joao Engelberto Linzmeier 
Secretario de Planejamento 

 

1Doc:  Memorando 1- 2.955/2021  |  Anexo: justificatica iluminação.pdf (3/3)        154/188



Despacho Memorando 2- 2.955/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 16/02/2021 às 13:54:25

 

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de contratação direta para dar andamento ao solicitado.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Nota interna

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 16/02/2021 às 13:54:56

 

Segue demonstrativo de regularidade fiscal da empresa.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

estadual Cetel.pdf

federal Cetel.pdf

FGTS CEtel.pdf

municipal Cetel.pdf

trabalhista Cetel.pdf
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Nome (razão social): CETEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/ CPF: 05.529.167/ 0001-68

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Disposit ivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da cert idão: 210140020358846
Data de emissão: 16/ 02/ 2021 13:19:12
Validade (Lei nº 3938/ 66, Art . 158,
modificado pelo art igo 18 da Lei n
15.510/ 11.):

17/ 04/ 2021

A autent icidade desta cert idão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet , no endereço:
ht tp:/ / www.sef.sc.gov.br

ESTADO DESANTA CATARINA
SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOSESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/ 02/ 2021 13:19:12
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CETEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.529.167/0001-68 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:20 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2021.
Código de controle da certidão: 1FFD.B31A.DD59.CA8D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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16/02/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 05.529.167/0001-68
Razão Social: CETEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: R LAURO LINHARES 2123 SAL 603 TORRE A / TRINDADE / FLORIANOPOLIS

/ SC / 88036-003

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2021 a 15/03/2021 
 
Certificação Número: 2021021401523681529101

Informação obtida em 16/02/2021 13:22:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

1Doc:  Memorando (Nota interna 16/02/2021 13:54) 2.955/2021  |  Anexo: FGTS CEtel.pdf (1/1)        159/188



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Municipio

 CMC  CNPJ  Nome 

4279107 05.529.167/0001-68 CETEL COMERCIO,REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s)

acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a

tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta

certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de

Florianópolis. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço

<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos,

passando o número do documento 3541811 e o código 817376DD

Certidão Número 13763A1

Emitida 16/02/2021 13:21:18

Válida até 08/03/2021 conforme o Art. 194 Lei Complementar 7 de 18 de fevereiro de 1997.

Florianópolis (SC) 16 de fevereiro de 2021
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 817376DD456FFDD0A25B3158808E1B25FBA94A7E

Data: 16/02/2021 13:21:18 - Protocolo: 18760297 - Documento: 3541811

Documento autenticado digitalmente 

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

 Avenida Mauro Ramos 224, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88020-302. 
 http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos. 

(c)PMF SMF - Impresso : 16/02/2021 13:21:28
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CETEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.529.167/0001-68

Certidão nº: 5965349/2021

Expedição: 16/02/2021, às 13:23:05

Validade: 14/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CETEL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 05.529.167/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Despacho Memorando 3- 2.955/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 16/02/2021 às 18:31:20

 

Considerando que o pedido formulado pela secretaria esta baseado no art. 24, II, da Lei de Licitações, não
vislumbra a possibilidade de contratação ante os valores auferidos perante o pretenso fornecedor.

Com efeito, cabe a secretaria adequar o pedido ante a hipótese que julgar correta para a dispensa em função dos
valores praticados.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 16/02/2021 18:31:33 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.267.99...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: B5DF-41B4-3982-E369 
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Despacho Memorando 4- 2.955/2021

De: João L. - SMP

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

Data: 17/02/2021 às 10:20:38

 

Bom dia

Segue justicativa corrigida

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

just pro eletrico.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 17/02/2021 10:20:51 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.957.879-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 74D3-022B-8FB6-EB83 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
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JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Pedido de Abertura de Processo Licitatório 
Origem: Secretaria de Planejamento 
Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Canoinhas: 
 
1. Pedido de Contratação: 

 

Trata-se de pedido de contratação direta para empresa especializada para realização de  

projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o PEE Celesc 

- Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto na legislação federal de 

energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, como também em decorrência do contrato de concessão dos serviços e instalações de 

energia elétrica firmado entre Celesc e o Poder Concedente. 

O pedido de contratação se justifica em virtude da necessidade permanente de melhorias 

na iluminação publica de nosso município, diminuindo a criminalidade e aumentando a 

segurança. 

 
2. Possibilidade de Contratação Direta Pelo Valor (art. 24, II, Lei 8.666/93): 

 
Considerando que o art. 24, I, da Lei 8.666/1993, conjugado com o art. 23, II, “a”, da 

mesma lei, aliado ao Decreto nº 9.412/2018, estipula que o marco para dispensa para outros 

serviços e obras de engenharia , conclui-se que é possível a contratação mediante dispensa de 

licitação pelo valor do serviço, ao passo que as propostas encontram-se abaixo do limite legal, 

mesmo que consideradas as prorrogações dentro do prazo máximo de 60 meses, conforme 

previsão do art. 57, II, da Lei de Licitações.  
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3. Justificativa de Dispensa: 
 

Em cumprimento ao art. 26 da Lei n° 8666/19931, escolhe a empresa CETEL ENGENHARIA 
LTDA, em virtude das razões que seguem. 

 

a. Escolha do Fornecedor: 
 

Estando observados os limites legais para a dispensa com base no art. 24, I, da Lei de 

Licitações, pode a Administração exercer a escolha efetuando visando a proposta que lhe seja 

mais favorável.  

 
A escolha do fornecedor se explica em virtude da necessidade de urgência da realização 

dos serviços. 

 
Desta forma, em virtude das informações prestadas pela empresa, repassadas de forma 

detalhada e prestativa, denota-se que o serviço oferecido se encaixa nas necessidades da 

Administração, justificando a escolha de sua contração.  

 

b. Justificativa de Preços: 
 

 

                                            
1 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
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Quanto à justificativa de preço, o meio de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo 

processo pelo menos 03 (três) orçamentos. Desta forma, verificou-se que os valores praticados 

estão compatíveis com a atual realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço 

similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames 

licitatórios. 

 
Frise-se que, para comparativo de preços, foi averiguado que os valores orçados são os que 

seguem: 

 

 SERRANA ENGENHARIA LTDA : R$26.400,00 
 
 QUANTUM ENGENHARIA LTDA : R$29.938,59 

 
 PROTHEL ENGENHARIA ; R$29.128,00 

 
 
 CETEL ENGENHARIA LTDA : R$25.000,00 
 

Cumpre apontar que a empresa escolhida foi a que ofereceu o menor orçamento. 

 
Do Pedido:  

 
Diante do exposto, considerando que os preços pesquisados são compatíveis com a 

realidade do mercado e que os valores de contratação respeitam os limites de dispensa 

constantes na lei de regência, requer-se a contratação da empresa CETEL ENGENHARIA LTDA. 
 

 
 
 
 

Canoinhas, 15 de fevereiro de 2.021. 
 
 
 

Joao Engelberto Linzmeier 
Secretario de Planejamento 
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Despacho Memorando 5- 2.955/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 17/02/2021 às 11:05:36

 

Conforme orientação técnica OT - IBR 002/2009 emitida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, a
presente contratação trata-se de serviço técnico de engenharia:

6. LISTA EXEMPLIFICATIVA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

6.3. As atividades relacionadas a seguir também enquadram-se como Serviços de Engenharia:

Estudos de Viabilidade técnica e econômica;
Elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo;Estudos técnicos; Pareceres;
Perícias e avaliações;
Assessorias ou consultorias técnicas;
Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia;
Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
Estudos de Impacto Ambiental;
Ensaios tecnológicos;
Levantamentos topográficos, batimétricos e geodésicos;
Levantamentos aerofotogramétricos;
Sondagens ou outros procedimentos de investigação geotécnica;

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 6- 2.955/2021

De: João L. - SMP

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 19/02/2021 às 11:36:43

 

Bom dia

Segue justificativa

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

just ilum.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 19/02/2021 11:36:56 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.957.879-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: AC41-7CD3-9609-2A42 
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JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Pedido de Abertura de Processo Licitatório 
Origem: Secretaria de Planejamento 
Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Canoinhas: 
 
1. Pedido de Contratação: 

 

Trata-se de pedido de contratação direta para empresa especializada para 

realização de  projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para 

integrar o PEE Celesc - Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto 

na legislação federal de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, como também em decorrência do contrato de 

concessão dos serviços e instalações de energia elétrica firmado entre Celesc e o Poder 

Concedente. 

O pedido de contratação se justifica em virtude da necessidade permanente de 

melhorias na iluminação publica de nosso município, diminuindo a criminalidade e 

aumentando a segurança. 

 
2. Possibilidade de Contratação Direta Pelo Valor (art. 24, I, Lei 8.666/93): 

 
Considerando que o art. 24, I, da Lei 8.666/1993, conjugado com o art. 23, II, “a”, 

da mesma lei, aliado ao Decreto nº 9.412/2018, estipula que o marco para dispensa para 

outros serviços e obras de engenharia , conclui-se que é possível a contratação mediante 

dispensa de licitação pelo valor do serviço, ao passo que as propostas encontram-se abaixo 

do limite legal. 
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3. Justificativa de Dispensa: 
 

Em cumprimento ao art. 26 da Lei n° 8666/19931, escolhe a empresa CETEL 
ENGENHARIA LTDA, em virtude das razões que seguem. 

 

a. Escolha do Fornecedor: 
 

Estando observados os limites legais para a dispensa com base no art. 24, I, da Lei de 

Licitações, pode a Administração exercer a escolha efetuando visando a proposta que lhe 

seja mais favorável.  

 
A escolha do fornecedor se explica em virtude da necessidade de urgência da 

realização dos serviços. 

 
Desta forma, em virtude das informações prestadas pela empresa, repassadas de 

forma detalhada e prestativa, denota-se que o serviço oferecido se encaixa nas 

necessidades da Administração, justificando a escolha de sua contração.  

 

b. Justificativa de Preços: 

                                            
1 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único 
do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, 
de 2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, 
no que couber, com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados 
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Quanto à justificativa de preço, o meio de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo 

processo pelo menos 03 (três) orçamentos. Desta forma, verificou-se que os valores 

praticados estão compatíveis com a atual realidade do mercado em se tratando de produto 

ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de 

regência dos certames licitatórios. 

 
Frise-se que, para comparativo de preços, foi averiguado que os valores orçados são 

os que seguem: 

 

 SERRANA ENGENHARIA LTDA : R$26.400,00 
 
 QUANTUM ENGENHARIA LTDA : R$29.938,59 

 
 PROTHEL ENGENHARIA ; R$29.128,00 

 
 
 CETEL ENGENHARIA LTDA : R$25.000,00 
 

Cumpre apontar que a empresa escolhida foi a que ofereceu o menor orçamento. 

 
Do Pedido:  

 
Diante do exposto, considerando que os preços pesquisados são compatíveis com 

a realidade do mercado e que os valores de contratação respeitam os limites de dispensa 

constantes na lei de regência, requer-se a contratação da empresa CETEL ENGENHARIA 

LTDA. 
 

 
 
 
 

Canoinhas, 15 de fevereiro de 2.021. 
 
 
 

Joao Engelberto Linzmeier 
Secretario de Planejamento 
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PARECER JURÍDICO  

Memorando 2.955/2021. 

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

Projeto de Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- RELATÓRIO: 

 
 

Trata-se de parecer referente à regularidade do processo licitatório de dispensa de licitação 

com base no art. 24, I, da Lei n° 8.666/93, para a contratação da empresa CETEL Engenharia, a fim 

de realização projeto de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o 

PEE Celesc - Programa de Eficiência Energética da Celesc, cumprindo o disposto na legislação federal 

de energia elétrica e da regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

como também em decorrência do contrato de concessão dos serviços e instalações de energia 

elétrica firmado entre Celesc e o Poder Concedente. 

 
O pedido de contratação se justifica, segundo a secretaria, “em virtude da necessidade 

permanente de melhorias na iluminação publica de nosso município, diminuindo a criminalidade e 

aumentando a segurança”. 
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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 ajustem 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. 

 
 
O parecer jurídico, nas lições e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o ato pelo qual os órgãos 

consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua 

competência, sendo obrigatório somente quando a Administração deve solicitá-lo e acatar sua 

conclusão. Ensina ainda a doutrinadora que a obrigatoriedade diz respeito à solicitação do 

parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante), destacando que: 

1Doc:  Memorando 7- 2.955/2021  |  Anexo: Parecer Memorando n° 2.955.2021 Dispensa de Licitação Projeto de Engenharia Elétrica.pdf (2/12)        174/188



 

 
 

 

... embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do 

ato final, ele não perde o seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher 

deverá motivar a sua decisão ou solicitar novo parecer, devendo lembrar que a 

atividade de consultoria jurídica é privativa de advogado, conforme o artigo 1, II, do 

Estatuto da OAB (Lei na 8.906, de 4-7-94)
1
 . 

 
 
Sobre a responsabilização pessoal na área da contratação pública, Rafael Carvalho 

Rezende de Oliveira entende o seguinte:  

 
 

Em primeiro lugar, o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao 

consultor jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. A 

decisão final sempre será da autoridade que pode, inclusive, decidir por não continuar 

com o processo de licitação/contratação, apesar da existência de parecer jurídico. É a 

autoridade administrativa (e não o advogado público) a responsável pela 

administração pública ou gestão da coisa pública, sendo, a nosso ver, incoerente a 

classificação do parecer como “vinculante” quando, em verdade, o ato representa 
apenas a opinião jurídica do advogado. Em segundo lugar, existem diversas 

interpretações jurídicas que podem ser razoavelmente apresentadas em cada situação 

concreta, não sendo possível responsabilizar o advogado público que apresentou 

interpretação razoável. Não se pode desconsiderar o fato de que o advogado público 

tem que manifestar a sua opinião no momento em que o fato se apresenta, sem a real 

noção, muitas vezes, das inúmeras consequências (boas ou ruins) que poderão ser 

produzidas. Ademais, não se pode desconsiderar a inviolabilidade do advogado, 

público ou privado, que responde apenas nos casos de dolo ou culpa (arts. 2.º, § 3.º; 

3.º, § 1.º; 32; todos do Estatuto da OAB). Por fim, a responsabilidade do advogado 

público, sem a devida comprovação do erro grosseiro ou do dolo, viola o princípio da 

eficiência, pois a responsabilização indiscriminada, sem a perquirição da má-fé ou 

dolo, faz com que o advogado público atue com receio, sem pensar na melhor decisão 

a ser tomada à luz da eficiência, mas apenas na possibilidade de sofrer sanções por 

suas opiniões (seria mais conveniente para o advogado negar a prática de atos para 

evitar a sua responsabilização)
2
. 

 
 

                                                 
1
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.37. 

 
2
 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 3ª. 

ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 227 – digital. 
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Portanto, o presente parecer possui caráter opinativo, não vinculando a decisão 

administrativa correlata, podendo o Sr. Secretário responsável divergir, respaldando sua 

decisão fundamentadamente 

 

3. Hipótese de Cabimento de Dispensa: 

 
 
O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como regra a obrigatoriedade de 

licitar: 

 
 

“(...) Artigo 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 
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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. 2
o
 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;  

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;  
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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. 
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Conforme relatado no decorrer do pedido, o valor do serviço que se pretende contratar 

respeita os limites de dispensa, consoante observado nos valores orçados. 

 
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. 

 
Para o Professor Jacoby Fernandes3, o chamado fracionamento da despesa é entendido 

como  

 
 

a conduta do administrador que, pretendendo definir a modalidade de licitação 

inferior à devida ou deixar de realizar a licitação – com fundamento no art. 24, incisos I 

e II – reduz o objeto para alcançar valor inferior e realiza várias licitações ou dispensas 

para o mesmo objeto”. 

 
 
O autor arremata citando o Acórdão nº 4.740/2009, 2ª Câmara do Tribunal de Contas da 

União, que dispôs 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”. 

 
                                                 
3
 FERNANDES, Jacoby. Contratação direta sem licitação. J. U. 10. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 

pp. 123 e 131 
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Sob esse prisma, considerando que houve contratação de projeto de Engenharia Civil já 

no decorrer de 2021 (Memorando n° 087/2021), resta perquirir se aquele objeto não possui a 

mesma natureza que o da espécie, o que, em tese, poderia configurar em fracionamento de 

despesa.  

 
Segundo Nota Elaborada pro Renato Geraldo Mendes para a Assessoria Zenite, não 

ocorre o fracionamento se os serviços de engenharia não possuírem a mesma natureza: 

 

20051 – Contratação pública – Dispensa – Em razão do valor – Obras e serviços 

da mesma natureza – Conteúdo da vedação – Renato Geraldo Mendes 

 

A incidência da vedação prevista no inc. I do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e que se refere 

a “obras e serviços da mesma natureza” exige a conjugação de três condições 
cumulativas: a) que as obras e os serviços de engenharia sejam 

da mesma natureza; b) que as obras e os serviços sejam realizados no mesmo local; 

e c) que tais obras e serviços possam ser executados conjunta e concomitantemente. 

Assim, se forem obras e serviços de engenharia de naturezas distintas, não incide a 

vedação, ou seja, ambas podem ser contratadas por dispensa, desde que o valor da 

contratação de cada qual respeite o limite fixado no inc. I do art. 24 da Lei nº 

8.666/93. No entanto, se forem da mesma natureza, mas a serem realizadas em locais 

distintos, também não incidirá a vedação, ainda que tais obras e serviços sejam 

executados ao mesmo tempo. A terceira condição cumulativa acima (c), que envolve o 

enunciado da vedação, deve ser avaliada com mais cautela e de modo mais restritivo. 

Se são obras ou serviços de engenharia da mesma natureza e a serem realizados no 

mesmo local, não é possível considerá-los individualmente para fins de dispensa caso 

não seja viável simplesmente executá-los conjunta e concomitantemente. Existem 

situações nas quais, para executar o serviço “B”, é preciso antes executar o serviço “A”, 
pois aquele não pode ser feito sem este. Nesse caso, ainda que se pudesse entender 

que eles são conjuntos, não seriam concomitantes (simultâneos), mas sim sucessivos 

(consecutivos). No entanto, tais obras e serviços não devem ser considerados 

isoladamente, mas sim conjuntamente e, em razão da soma dos valores, poderá ser o 

caso de ter de licitar. Portanto, em relação à última condição cumulativa, é preciso 

cautela. O que o legislador quis evitar é que fosse necessário ter de considerar 

conjuntamente obras e serviços da mesma natureza decorrentes de demandas 

distintas no tempo, insuscetíveis de planejamento conjunto, apenas pelo fato de 

serem executados no mesmo local. Assim, se for esse o caso, entendemos que elas 

podem ser consideradas individualmente e, se o valor de cada qual for inferior a R$ 

15.000,00, podem ser objeto de dispensa. (destacado). 
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A título de complementação, pode ser entendido como de “natureza distintas” as 

diversas especialidades de engenharia. É o que se depreende da seguinte orientação também 

da Assessoria Zenite4: 

 

Em princípio, a situação descrita pela Administração parece refletir justamente um dos 

motivos que torna inadequada a utilização do subelemento de despesa como sendo 

critério norteador para identificar a similaridade da natureza dos objetos: ao que tudo 

indica, a prestação de serviços de adequação a SPDA está inserida na competência de 

profissionais com formação na área de engenharia elétrica, enquanto que os serviços 

de manutenção de elevadores relaciona-se com profissionais da área de engenharia 

mecânica. 

Embora ambas as demandas envolvam serviços de engenharia, a especialidade de cada 

qual (mecânica e elétrica) pode refletir uma cisão no mercado em torno do seu 

oferecimento. Confirmada essa segmentação no mercado, não é razoável entender 

que a consideração apartada dos valores dessas contratações enseja risco de 

caracterização de fracionamento indevido de despesa, posto que se tratam de serviços 

de natureza distinta.  

 

 
 

Desta forma, levando-se em conta que o serviço de engenharia que pretende contratar é 

elétrica, não se vislumbra óbice para a realização da dispensa. 

 
 

Escolha do Fornecedor: 

 
 

Em cumprimento ao art. 26, parágrafo único, II, da Lei n° 8666/935, opinar quanto à 

justificativa de escolha do fornecedor.  

                                                 
4 Zenite-Fácil. Dispensa De Licitação - Em Razão Do Valor - Fracionamento - Critérios - Descabimento Da 
Classificação Do Elemento Orçamentário – Considerações. Acesso em 22 fev 2021. 
 
5
 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
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Conforme consta no pedido de contratação, presente está a razão de escolha do 

fornecedor, tendo em vista a seguinte assertiva prestada pela Secretaria de Planejamento: 

 
 

Estando observados os limites legais para a dispensa com base no art. 24, I, da Lei de 
Licitações, pode a Administração exercer a escolha efetuando visando a proposta que lhe 
seja mais favorável.  
A escolha do fornecedor se explica em virtude da necessidade de urgência da realização dos 
serviços.  
Desta forma, em virtude das informações prestadas pela empresa, repassadas de forma 
detalhada e prestativa, denota-se que o serviço oferecido se encaixa nas necessidades da 
Administração, justificando a escolha de sua contração. 

 
 

 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: 

 
 

                                                                                                                                                             
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada 
pela Lei nº 11.107, de 2005); 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 
instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
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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 isso, há que se 

observar os argumentos expostos no pedido de contratação da Secretaria de Planejamento: 

 
 

 
Frise-se que, para comparativo de preços, foi averiguado que os valores orçados são os que 
seguem:   
SERRANA ENGENHARIA LTDA : R$26.400,00 

  QUANTUM ENGENHARIA LTDA : R$29.938,59 

  PROTHEL ENGENHARIA ; R$29.128,00 

  CETEL ENGENHARIA LTDA : R$25.000,00 
 
Cumpre apontar que a empresa escolhida foi a que ofereceu o menor orçamento 
 

. 

 Com base no exposto, 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 
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: 
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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, CETEL ENGENHARIA, 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 

opinativo, 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 parecer. 

Canoinhas, 22 de fevereiro de 2021. 

 

Winston Beyersdorff Lucchiari 

Departamento Jurídico 
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Despacho Memorando 8- 2.955/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 22/02/2021 às 15:27:52

 

Solicito dotação orçamentária no valor de R$ 25.000,00 para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 9- 2.955/2021

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 24/02/2021 às 16:33:59

 

Boa Tarde.

Segue para autorização.

Utilizar a Despesa 121.

Att,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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Despacho Memorando 10- 2.955/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMAFO - DL 

Data: 26/02/2021 às 15:11:21

 

Prezados:

A despesa segue autorizada.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Despacho Memorando 11- 2.955/2021

De: João L. - SMP

Para: SMP IP  - A/C Adilson S.

Data: 10/03/2021 às 13:12:26

 

Segue orçamentos

_

João Engelberto Linzmeier
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