
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  1/3

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

FABRICA DE MOVEIS OTTOBELLI & OTTOBELLI LTDA
ROD RST 472, 551, KM    9.6
Vista Alegre  -  RS
73.319.444/0001-68

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através dos recursos do repasse do FEAS 2020, realizados pelo 
Fundo Estadual de Assistência Social, para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Inscrição Estadual: 330/0001015 

Código: 6134

 Item Quantidade Unid. Especificação
1 Un Balcão de atendimento de MDF cor conect 15mm com as seguintes medidas:

lado esquerdo 1.70m, frente 2,50m e lado direito 1.00m mais uma porta de
0,70m x 0,60m de altura. Altura do móvel 0,79m e profundidade de 0,55m, com
tamponamento de 30mm. Parte interna duas portas lado esquerdo e prateleira
e lado direito prateleira, fechamento lateral e frontal.

1,00  

2 Un Balcão de melanina de canto de MDF cor conect 15mm medindo 4,20m x
2,45m x 1,00m de altura x 0,51m de profundidade com prateleiras, 11 portas
com chaves de cilindro, pé 120mm távola cromado, fundo branco 6mm,
tamponamento de 30mm.

1,00  

3 Un Balcão de MDF cor branco tx 15mm de 0,85mx0,91m de altura x 0,92m de
profundidade com tampo de granito duplo e pé de 0,12m de granito cor ocre,
com duas portas de abrir, prateleira, puxador perfil de alumínio anodizado.

1,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  2/3

 JUSTIFICATIVA 

A referida aquisição dos produtos relacionados, se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar e renovar o
parque de bens na Secretaria Municipal da Assistência Social, sendo estes essenciais ao desenvolvimento das
atividades a serem cumpridas pela administração, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados
pelas atividades desenvolvidas.

A justificativa para a aquisição em comento é consubstanciada na necessidade de aquisição de novos móveis e
eletrodomésticos, se fazendo necessária a presente licitação para atender às necessidades acerca de futuras e
eventuais necessidades de aquisição de móveis e equipamentos para todos os setores Secretaria Municipal de
Assistência Social, visando o bom atendimento dos munícipes e servidores públicos.

O ente público possui inúmeros equipamentos e móveis que se encontram com nível de depreciação elevado e
ainda, inexistência da grande parte, necessitando ser repostos, à medida que apresentem falhas que inviabilizem
a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso contínuo. Além disso, com o ingresso dos novos servidores e
atendimento ao público em geral, surgem demanda por equipamentos e materiais permanentes.

Em resumo, estas instruções têm como finalidade:

I - Atender setores onde há necessidade por novos materiais permanentes;
II - Garantir a melhora do parque de materiais permanentes e equipamentos do ente público.

Considerando a grande demanda de utilização dos equipamentos e materiais permanentes (móveis), ao mesmo
tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, verifica-se uma grande necessidade a compra
dos mesmos ora citados.

A regra é licitar, no entanto, a Lei no 8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou
inexigível.

A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação, poderá a Administração deixar
de fazê-la em razão do interesse. Portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos.

Em primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados, situação fática que,
indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e realização dos serviços que precisam deste produto, e
afeta o atendimento à população.

O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para
contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, “a”.

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I
do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta concomitantemente.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  1  de  Junho  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  3/3

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

7.400,00

De acordo com o contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(sete mil e quatrocentos reais)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  1/3

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

ZIBETTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
R VALENTIN NEGRINI,127 - ********
VISTA ALEGRE  -  RS
28.673.403/0001-10

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, através dos recursos do repasse do FEAS 2020, realizados pelo 
Fundo Estadual de Assistência Social, para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Inscrição Estadual:

Código: 211659

 Item Quantidade Unid. Especificação
4 Un Torneira Eletrônica de Parede, na cor branca, Voltagem: 220 Volts, Potência:

5.500 Watts, Bica de Multi Direção: gira para os dois lados, cerca de 175 graus,
permitindo maior mobilidade e praticidade; Comando eletrônico, com Seletor de
temperatura gradual até a máxima; Material: Termoplástico; Pressão mínima:
20 Kpa; Pressão máxima: 400 Kpa; Arejador Móvel: Metal;
Jato direcionado; Aero articulado com controle de direção da água; Girando 360
graus. (AxLxP): 26,7 x 13,8 x 27,5 cm, Peso: 814 gramas.

1,00  

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  2/3

 JUSTIFICATIVA 

A referida aquisição dos produtos relacionados, se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar e renovar o
parque de bens na Secretaria Municipal da Assistência Social, sendo estes essenciais ao desenvolvimento das
atividades a serem cumpridas pela administração, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados
pelas atividades desenvolvidas.

A justificativa para a aquisição em comento é consubstanciada na necessidade de aquisição de novos móveis e
eletrodomésticos, se fazendo necessária a presente licitação para atender às necessidades acerca de futuras e
eventuais necessidades de aquisição de móveis e equipamentos para todos os setores Secretaria Municipal de
Assistência Social, visando o bom atendimento dos munícipes e servidores públicos.

O ente público possui inúmeros equipamentos e móveis que se encontram com nível de depreciação elevado e
ainda, inexistência da grande parte, necessitando ser repostos, à medida que apresentem falhas que inviabilizem
a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso contínuo. Além disso, com o ingresso dos novos servidores e
atendimento ao público em geral, surgem demanda por equipamentos e materiais permanentes.

Em resumo, estas instruções têm como finalidade:

I - Atender setores onde há necessidade por novos materiais permanentes;
II - Garantir a melhora do parque de materiais permanentes e equipamentos do ente público.

Considerando a grande demanda de utilização dos equipamentos e materiais permanentes (móveis), ao mesmo
tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, verifica-se uma grande necessidade a compra
dos mesmos ora citados.

A regra é licitar, no entanto, a Lei no 8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou
inexigível.

A dispensa da licitação pressupõe uma situação em que, sendo inviável a licitação, poderá a Administração deixar
de fazê-la em razão do interesse. Portanto, de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação,
principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos.

Em primeiro plano, verifica-se o não interesse, no fornecimento dos itens licitados, situação fática que,
indubitavelmente, afeta o atendimento da administração e realização dos serviços que precisam deste produto, e
afeta o atendimento à população.

O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para
contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, “a”.

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I
do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta concomitantemente.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Vista Alegre,  1  de  Junho  de  2021

JANDRI GOTZ CENTENARO
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

CNPJ:

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

C.E.P.:

92.403.583/0001-10

98415-000 - Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2021 - DL

43/2021
01/06/2021

Folha:  3/3

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

318,95

De acordo com o contrato.

ZAIRO RIBOLI
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(trezentos e dezoito reais e noventa e  cinco
centavos)


