
Memorando 087/2021

De: João L. - SMP

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

Data: 04/01/2021 às 16:36:26

Setores envolvidos:

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

Projetos de pavimentação

 

 Boa tarde

Favor abri processo de dispensa de licitação para projetos de pavimentação das Ruas João B Fedalto e
Rosi Zaniolo Freitas.

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

justificativa projetos pavimentação rua joao b fedalto.docx

Orçamento geovia rua joao b fedalto.pdf

orçamento paulo projetos.pdf

orçamento terra pav rua joao b fedalto.pdf
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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, 09 de dezembro de 2020. 

 

À 

Prefeitura de Canoinhas 

A/C João Engelberto Linzmeier 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

Conforme vossa solicitação, apresentamos ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO de diversas ruas, em cerca de 500m de extensão, conforme e-mail enviado em 

07/12/2020.  

 

I. SERVIÇOS CONTEMPLADOS:  

Os serviços contemplados são os apresentados no termo de referência. 

Rua Trecho Extensão (m) 

RUA JOAO B FEDALTO Rua Adão Tyska e Rua Rosi Zaniolo Freitas 300,00 

RUA ROSI ZANIOLO FREITAS Rua Antonio Liller e Rua Joao B Fedalto 200,00 

Total 
 

 500,00 

 

II. VALOR DOS SERVIÇOS:  

O valor dos serviços supracitados já incluindo impostos incidentes, é de R$ 6.900,00; 

 

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 apresentados termo 

de referência dos orçamentos anteriores. 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 
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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 
 
ENDEREÇO: RUA FELIPE SCHMIDT nº 10 – CENTRO – CANOINHAS - SC 

 

 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA ELABAÇÃO DE PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO: 

  

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS. 
 
Rua João B. Fedalto, 
Trecho entre as Ruas Adão Tyska e a Rua Rosi Zaniolo Freitas - 300,00 metros 
Rua Rosi Zaniolo Freitas 
Trecho entre as Ruas Antonio Liller e a Rua João B. Fedalto  - 200,00 metros 
 
Os mesmos serão entregues impressos e em arquivo digital. 
 
 
Descritivo das despesas 
 
 
Projetos e responsabilidade técnica (Eng.º)                                                R$12.000,00 
 
 
      
 
AS TAXAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. 
 

 

 

___________________________                                    

         Paulo Adriano Vipievski 

         Engenheiro Civil                                                                  

          CREA: 170.113-8             

 

 

                                                    Canoinhas, 10 de dezembro de 2020. 

PAULO ADRIANO 

VIPIEVSKI:034107

45947

Assinado de forma digital 

por PAULO ADRIANO 

VIPIEVSKI:03410745947 

Dados: 2020.12.10 

13:46:11 -02'00'

1Doc:  Memorando 087/2021  |  Anexo: orçamento paulo projetos.pdf (1/1)        3/29



PRO PO STA TÉC NIC A

T.P.C .222-20.12

Item Descrição Und. Q uant. Unitário Parcial

1.0 Projetos de Infraestrutura Urbana

1.1
m 500 19,98R$        9.988,50R$    

-R$            

Etapas

Início:

15 dias

Fim :

60 dias

Total C ondicoes de Pagto.

4.1 - Validade da Proposta: 30 dias.

Fone: 48 3466.3489 - 48 9.9637.8332

Rua Pedro Francisco C ardoso, nº 57 - C orridas - O rleans - SC

4.2 - C aso não seja elaborado um  docum ento contratual específico, a aprovação para execução dos serviços 

propostos, consistirá na assinatura de V.S.as., a qual nos será devolvida e passará a ter valor para todos os fins e 

efeitos.

R$9.988,50

4.3 - O  investim ento descrim inado acim a não contem pla encargos fiscais, pagam entos de taxas de qualquer 

natureza e o boleto da A.R.T. 

Data:

Solicitante:

C ontato:

quinta-feira, 10 de dezem bro de 2020

Prefeitura M unicipal de C anoinhas

Joao Engelberto Linzm eier

Projeto de Pavim entação Asfáltica de vias 

urbanas

e-m ail:adm @ terraengenharia.eng.br

Prezados, em  atendim ento a vossa solicitação segue abaixo orçam ento detalhado para 

execução de serviços de engenharia para projeto de pavim entação da Ruas Joao B Fedalto, 

trecho entre as ruas Adão Tyska e Rua Rosi Zaniolo Freitas extensão 300,00 m etros, e Rua Rosi 

Zaniolo Freitas trecho entre a Rua Antonio Liller e Rua Joao B Fedalto, extensão aproxim ada de 

200,00 m etros.

1.0 Serviços Executados

2.0 Prazos

3.0 Investim ento

4.0 O bservações

Contratante Contratado

OELITON ANTUNES 

COELHO:06921096920

Assinado de forma digital por OELITON ANTUNES COELHO:06921096920 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29186612000100, 

ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=OELITON ANTUNES 

COELHO:06921096920 

Dados: 2020.12.10 08:08:21 -03'00'
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Despacho Memorando 1- 087/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMP  - A/C João L.

Data: 05/01/2021 às 08:32:22

 

Solicito assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

justificativa projetos pavimentação rua joao b fedalto (1).pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 05/01/2021 09:18:39 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.957.879-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A80F-B27F-BB20-8354 
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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 projetos de pavimentação asfáltica.

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

pavimentação de ruas e para solicitação de recursos junto a órgãos financiadores.

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 compras de valor é de até 10% (dez por cento) da modalidade convite , 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.

3. Justificativa de Dispensa:

Em cumprimento ao art. 26 da Lei n° 8666/19931, escolhe a empresa GEOVIAS

ENGENHARIA, em virtude das razões que seguem.

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:
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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

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:

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:

 GEOVIAS ENGENHARlA : R$6.900,00

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

1Doc:  Memorando 1- 087/2021  |  Anexo: justificativa projetos pavimentação rua joao b fedalto (1).pdf (2/3)        7/29



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

 TERRA ENGENHARIA : R$9.988,50

 PROJETOS PAULO VIP : R$12.000,00

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 GEOVIAS ENGENHARIA.

Canoinhas, 10 de dezembro de 2.020.

Joao Engelberto Linzmeier
Secretario de Planejamento
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Despacho Memorando 2- 087/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 05/01/2021 às 09:40:48

 

Solicito parecer jurídico.

Informo que no corrente ano não houve nenhum processo com objeto semelhante.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 3- 087/2021

De: Antonio W. - PROC

Para: GAB - LC 

Data: 28/01/2021 às 17:06:35

 

Prezado Dr. Winston

Encaminho o presente memorando para elaboração do parecer jurídico conforme solicitado.

Att.,

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador
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Despacho Memorando 4- 087/2021

De: João L. - SMP

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

Data: 01/02/2021 às 09:58:31

Setores (CC):

SMAFO - DL, GAB - LC

 

Bom dia

Segue justificativa retificada

_

João Engelberto Linzmeier

Anexos:

justificativa projetos pavimentação rua joao b fedalto (2).pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

João Engelberto Linzmeier 01/02/2021 09:58:47 1Doc JOÃO ENGELBERTO LINZMEIER CPF 309.957.879-72...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: B160-D2CB-A7BC-0893 
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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 

projetos de pavimentação asfáltica das ruas Rosi Zaniolo Freitas e Rua Joao B Fedalto.  

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

pavimentação de ruas e para solicitação de recursos junto a órgãos financiadores. 

 
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 compras de valor é de até 10% (dez por cento) da modalidade convite , 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 GEOVIAS 

ENGENHARIA, 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: 

 

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  

 

 

                                            
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 
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 

 

        

 

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: 

 

➢ GEOVIAS ENGENHARlA : R$6.900,00 
 
➢ TERRA ENGENHARIA : R$9.988,50 

 
➢ PROJETOS PAULO VIP : R$12.000,00 

 

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 GEOVIAS ENGENHARIA. 

 
 

 
 
 

Canoinhas, 01 de fevereiro de 2.021. 
 
 
 

Joao Engelberto Linzmeier 
Secretario de Planejamento 
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Despacho Memorando 5- 087/2021

De: Winston L. - GAB - LC

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

Data: 01/02/2021 às 10:47:00

 

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Anexos:

Parecer Memorando n° 087. 2021 Dispensa de Licitação Projeto de Engenharia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 01/02/2021 10:47:15 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.267.99...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 018E-4E13-A437-B251 
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PARECER JURÍDICO Memorando n° 087/2021 

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, I, da Lei n° 8.666/93, a fim de realização projetos de pavimentação asfáltica das 

ruas Rosi Zaniolo Freitas e Rua Joao B Fedalto por parte da empresa GEOVIAS ENGENHARIA. 

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

necessidade permanente de pavimentação de ruas e para solicitação de recursos junto a órgãos 

financiadores”. 

 
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. 
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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: 

 

... 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
 . 

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

 
 

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: 

                                                                                                                                                             
 
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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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 

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: 
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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;  

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;  
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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. 

 
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 
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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”. 
 
 
Por fim, autor arremata, citando 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 2021, e que o orçamento deve 

ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, chamado exercício 

financeiro, e que corresponde ao civil
4,  entende-se pela ausência de fracionamento no presente 

caso. 

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

pp. 123 e 131 
 
4 https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios 
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Escolha do Fornecedor: 

 
 

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

justificativa de escolha do fornecedor.  

  
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: 

 
 

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. 

                                                 
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 
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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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 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: 
 
 GEOVIAS ENGENHARlA : R$6.900,00 
 
 TERRA ENGENHARIA : R$9.988,50 
 
 PROJETOS PAULO VIP : R$12.000,00 
 
 

. 

 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 
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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, GEOVIAS, 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 
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É o parecer. 

Canoinhas, 01 de fevereiro de 2021. 

 

Winston Beyersdorff Lucchiari 

Departamento Jurídico 
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Despacho Memorando 6- 087/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 03/02/2021 às 08:35:35

 

Solicito dotação no valor de R$ 6.900,00 para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 7- 087/2021

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 04/02/2021 às 11:17:37

 

Bom dia.

Segue para autorização.

Utilizar a Despesa 99.

Att,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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Despacho Memorando 8- 087/2021

De: Diogo S. - SEA

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

Data: 08/02/2021 às 11:32:24

 

Despesa autorizada.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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