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DA JUSTIFICATIVA

A presente contratação direta tem por obietivo atender a demanda

em caráter especial e para restabelecer a soluçáo de segurança que sofra'r'' danos

durante depredações ocorridas em o1lo1t22 no imóvel Baronesa do Gravataí,

conforme registro de ocorrência anexo.

DA cARAcrEntzlÇÃo ol struaçÃo EMERGENCIAL

Considerando que o local está situado em região insegura e com

alto índice de furtos e considerando êventos anteriores de tentativa de Íurtos;

Considerando que a soluçáo de segurança eletrônica é a única linha

de defesa contra invasóes no perímetro interno do imóvel e;

Considerando que a solução sofreu avarias, ou seja foi depredada

provocando a desativaÇão de forma intencional, revelando a intenção de subtrair bens

patrimonias depositados no interior do imóvel;
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JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LICITACAO EMERGENCIAL N" 05/22

Da: Divisão Operacional
A: Presidência do CRCRS
llmo. Sr. Contador Márcio Schuch Silveira

Assunto: Dispensa dê Licitaçáo Emergencial.
ReÍerência: Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para

restabelecimento da solução de segurança do imóvel Baronesa do Gravataí, 471, com
entrega imediata.

Senhor Presidente, tendo sido incumbido de adotar os trâmites
legais para à contratação direta, via dispensa de licitação emergencial passamos a

expor o que segue:

Entendemos que trata de um caso excepcional

legislação vigente, pelos fatores que levam a Administração
contratação de forma imediata.

Como se vê, a necessidade de realizar a aquisição deste ob.jeto, que

ora se apresenta, realmente se caracteriza como emergencial' ou se.la:

Atendimento ao público: Av. Senador Íarso Dutra, lTO, lojal0l - bairro PetÍópolas - Pono Alegre/RS - CEP: 90690 140

Administrativo: Rua Cutemb€rg, l5l -andâres llo, l3'e14" bairro Petrópolis PonoAlegre/Rs_cEP:9131O 010

ressalvado na
a reclamar a

Telefone: (5 t ) 3254 94OO crcrs@cÍcís oÍg.br

Flo. O-b



çlcRcRs
lia. O P

os-r2 N

CONSÊTI{O REGIONÁL DE CO$ITÁBIUOAD€
DO roO GRANO€ DO SUL

Sabe-se que o CRCRS não pode nêglgenciar a ponto de esperar o
decorrer do prazo regular de um processo licitatório para o restabelecimento da
segurança eletrônica no local, sem tomar nenhuma providencia, de imediato, para
não comprometer a segurança dos bens patrimoniais depositados no local.

Assim, com esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei
Federal 8.666/ 93, Art. 24, lV, a administração lança mão de uma prerrogativa que a
lei seguramente lhe assiste, para suprir de imediato uma demanda de natureza
urgente, a bem da segurança dos bens patrimoniais de propriedade do CRCRS.

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no atl.24,
lnciso lV, cl c art. 26 da Lei Federal no. 8.666/ 93:

' Art. 21, - É aispensável a licitaçáo":

lV- nos cásos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracteizada urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuÍzo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços equipamentos e outros bens, públicos
ou pafticulares, e somente para os bêns necessárlos ao
atendimento da situação emeryencial ou calamitosa e para as
parcelas de oôras e se/vl gos que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dlas consecuÍtvos e ininterruptos ,

contados da oconência da emergência ou calamidade, vedada a

pronogação dos rcspecÍlvos conÍratos ;

Quanto à necessidade do enquadramento legal, vinculando-se o
fundamento legal do AÍ1. 24, inciso lV, do " Códex Licitatório", segundo o
administrativista Antônio Carlos Cintra do Amaral diz, " in verbis":

"... a emergência q a ,osso ver caracterizada pela inadequação
do procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais
especificamente: um caso é de emergência quando reclama
solução imediata, de qual modo que a realizaÇão de licitação,
com os prazos e fomalidades que exige, pode causar preiuízo à

empresa (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, sêrvlços ou bens, ou ainda,
provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas
atividades especificas." (obra clt , U/lsses Jacoby Fernandes).

No mesmo sentido Hely Lopes Meirelles, afirma que:

'... a emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim

de justificar a dispensa de licitaçâo para obras, serviÇos, compras
ou alienações relacionadas com a anomalidade que a adminístração
visa coríigir, ou como prejuízo a ser evitado. N/sto sê dlst ngúe dos
casos de guerra, grave pefturbação da ordem ou calamidade
pública, e que a anormalidade ou o risco é generalizado,
autoizando a dispênsa de licitação em toda a área atingida pelo
evento " (ln Licitação e contrato Administrativo, 9a Ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo: 1990, p. 97)

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra. 170, IojaI0l - bairro Pêtíópolis Pono Alegrê/RS CEP:90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, 151 andaresll". l3"e 14" - bairro Petrópoli§ Pono Al€gre/RS CEP: 91310_010

Telefone: (51) 3254 9400 cícrs@crcrs.org.br www.crcrs,or9.br
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Além disso, ressalte se que, nestes casos relacionados pela

legislação, há a discricionariedade da Administração na escolha da dispensa ou não
do certame, devendo sempre levar em conta o interesse público. Muitas vezes, o
administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o ilustre Marçal Justen
Filho,'r, verbis":

Ârendimento ao público: Av.s€nadorÍar§o Dutrâ, l70, lojalol bairro Pêtrópolis PonoAlegr€/Rs- cEP: 90690 140

Administrativo: Rua cutemberg, l5l andaíesll", l3'e14" bairro Petrópolis PonoAleqre/Rs_cEP:91310 010

"a dispensa de licitação veifica -se em situaçÕes em que, embora viável
competição entre pafticulares, a licitação afigura-se inconveniente ao
interesse público. (...). Muitas vêzes, saÔe-se de antemão que a

relação cust>benefício será desequilibnda. Os cusÚos necessános â
licitação ultnpassarão benefÍcios que dela podeáo advi."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de
licitação, prevista no ad. 24 da Lei 8.666/ 93, só deve ocorrer por razões de
interesse público, como no caso em análise. Obviamente, nesses casos, a rcalizaçáo
da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o

legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos

expressamente previstos.

A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a
justifica exige da Administração Pública providências rápidas e eficazes para debelar
ou, pelo menos, minorar as consequências lesivas à coletividade Nesse sentido,

ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral:

".. A emergência é, a nosso ver, cancteizada pela inadequação do

procedimento fomat lícitatÓio ao caso concreto Mais especificamente: um

caso é de emergência quando rcclama solução imediata, de tal modo que a

rcalízação de ticitação, com os prazos e formalidades que exige, pode

causar preiuízo à empresa (obviamente preiuízo relevante) ou comprcmeter

a segurança de pessoas, obras, se/víços ou bens, ou, ainda, provocar a

paralisaçaô ou preiudicar a regulaidade de suas atividades específicas'

Quandõ a reatização de licitação não é incompatível com a solução
necessáia, no momento preconizado, náo se caracteiza a emergência'
(AMARAL, 2001:4).

Deve haver, portanto, direta correlação entre o significado da

palavra " emergência" e o tempo necessário à realização de licitação. Aqui, o têrmo "

emergência" diz respeito à necessidade de atendimento imediato a certos interesses,

difere-ntemente do sentido vulgar do termo, em que signiÍica uma " situação crítica;

acontecimento perigoso ou fortuito; incidente". (FERREIRA, 1989' p. 634)'

Em outras palavras, a emergência é um conceito relacional entre a

situação fática anormal e a realizaçâo de certos valores. A ocorrência anômala

condüzirá ao sacrifício desses valores se for mantida a disciplina estabelecida como

regra geral. A Administraçáo Pública, então, abre mão das regras-padrão em prol da

satisfação do interesse Público.

Segue a definição de Marçal Justen Filho:

No caso especifico das contratações diretas, emergência significa necessidade

de atendimento a ceÍos ,nteresses DemoÊ em realizar a prcstação produziia

Telefone: (51) 3254 9400 crcÍs@cícrs.org.br www.cÍcrs.orq.br
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isco de sacrifÍcío de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a
licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação
ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrlflclo a esses
valores. (J U STEN F I LHO, 2002: 239).

Examinando de forma peíunctória essas conceituações,
poderíamos concluir que o simples argumento da urgência sempre poderia ser a
legado e a regra de dispensa sempre utilizada, mas não se pode olvidar que este
instituto é a exceção e não a regra. Assim, este dispositivo deve ser interpretado
como os casos ondê o decurso do tempo necessário ao procedimento licitatório
normal impediria a adoção da medida indispensável para evitar danos irreparáveis.
Essa atividade acautelatóÍia é de interesse público.

lmpende destacar, neste ponto, a distinção entre dois institutos
bem próxrmos, quais sejam urgência e emergência. Conforme nos ensina o prof.

Caldas Furtado,

[...] não se pode confundír ugencia com emegência; esta Última combina
uryência com imprevisíbilidade. Qualquer despesa pode se tornar urgente,
desde que as prcvidências necessánas para a sua satisfaçâo não seiam

tomadas no tempo cefto. (FURTADO, 2009:147).

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha recaiu sobre as empresas

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Foi realizada pesquisa de preços nos termos da lN SAGES/ME No

73i2OE AGOSTO DE 2020, que dispôe sobre o procedimento administrativo para a

realizaçáo de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Contudo, o sistema de pesquisa "painel de preços" encontrava-se
indisponível no período de 26112121 à 14101122;

Atendimento ao público: Av. sênador Tarso Dutíâ. l70, lojalol baarro Petrópolis - Porto Aleqre/RS CEP:90690-140

Administrativo: Rua Gutemberg, l5l ândaresll", l3'e14" bairro Petrópolis - PoÍto Alegre/RS CEP: 91310 010

Íelêfone: (51) 3254 9400 crcrs@crcr5-org.br - www. c rc rs, o rq. br

AçÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ
í 8.606.373/00í -76, que em contrataçôes anteriores ofertou menor preço para atender
a demanda de realização de serviços de vigiância e;

P.T. KAWANO - INSTALAÇÕES, CNPJ: 27.735.841/000í-0í, visto
que foi a única empresa apta a realizar tal serviços de forma imediata/urgente po is
dispóe de equipamentos e pessoal disponível que atendem aos interesses da
Administração.
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Então, como assim permite a referida instrução normativa,
efetuamos consulta direta com o mercado fornecedor regional, onde somente um
empresa no ramo pertinente ao objeto de fornecimento destes itens específicos,
Íoi capaz de atender a situação de emergência do CRCRS.

As demais empresas não possuíam disponibilidade imediata de
visita ao local para verificarem as necessidades e apresentar orçamento para
execução imediata.

Ante o exposto, foi auferido consulta de preços no mercado, o que
justificou a escolha da empresas:

AçÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ:
í 8.606.373/001-76, pessoa jurídica de direito privado, com Sêde na Av. Willy
Eugênio Fleck, 450 - Bairro Sarandi - Porto Alegre - RS, visto que foi a única
empresa apta a rcalizat tal serviços de forma imediata/urgente, que apresentou seu
preço com o valor global dos itens em R$ 840.00 (oitocentos e ouarenta reais). para
atender a demanda de realizaçâo de serviços de vigiância e;

P.T. KAWANO - INSTALAÇÕES, CNPJ: 27.735.841tOOO1-0',1,
pessoa jurídica de direito privado, com Sede na Rua lrmão lldelfonso Luis, 85, na
cidade de Porto Alegre, RS, Estado do Rio Grande do Sul, visto que foi a única
empresa apta a realizar tal serviços de forma imediâta/urgente, que apresêntou seu
preço com o valor global dos itens em Bl§.é![aqq (cinco mil. novêcentos ê doze
g!9). para atender a demanda de realização de serviços de consertos das
instalações;

DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAçÃO:

Assim, nos termos do aft.24, lV, c/ c art. 26 da Lei Federal No.

8.666/ 93 e suas alterações vêm comunicar ao Sr- Presidente do CRCRS, da presente

declaração, para que se proceda à análise dos procedimentos adotados e a devida
ratificação e publicidade da Dispensa de Licitação.

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2022.

Contad rAL DRE FABRETTI MINOR
rent Divisão Operacional

tra, I 70, loja l0l - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140Atendimento ao público: Av. Senador Tarso

Administrativo: Rua Cutemberg, I5l and ll", 13"e14" bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS CEP: 913i0 010

Telefone: (51) 3254-9400 crcrs@crcrs.org.br - wr,lw. c rc rs, o rq, b r
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Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

31.01.2022

09:06

Número da ReseÍva Ano do Exercício Data da Reserva Processo

160 2A22 31 .O1 .2022 05-22
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Conta dê Oespesa Oêscrição da Conta SubProieto

6.3.1 .3.02.01 .030 MANUTENÇÃo E coNsERV. DoS BENS
IMÓVEIS

5oo8-MoDERNTzAÇÀo E

Histórico da Reserva ValoÍ Total da Reserva

5.912 00

sERvrÇos DE coNsERTos pARÂ tiróvEts DA BARoNESA Do cRAVATAí

ValoÍ por Extenso

Cinco lvlil, Novecentos e Doze Reais

Ootação Atualizada Valor destâ Reserva Saldo Atual

55.000,00 18.521,00 5.912,00 30.567,00

Total Executado

, 31 de Janeio de 2022

ORDENADOR OA DESPESA

Total a Executar Finalizado

5.912,00 000 SIM

Data :

Hora :

Proieto

Reservas Acumuladas
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PROCESSO ADM I NISTRATIVO N.O O5I2O22

ATO DE DECLARAçÂO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO

Declaro dispensa a licitação, com fundamento no Artigo 24, lnciso lV da Lei
Federal n.o 8.666/1993, a contratação emergencial da empresa PT. KAWANO INSTALAÇÔES
ME, inscrita no CNPJ sob o n.o 27.735.84110001-01 , cujo objeto é a contratação de empresa para
restauração da solução de segurança para o imóvel Baronesa do Gravataí, 471, valor de R$
5.912,00, em conformidade com os documentos que instruem o referido processo.

Face o disposto no art. 26, da Lei no. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior
para ratificação, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicação, a teor do previsto
na Orientação Normativa n.o 4612014 e 3412011 da Advocacia Geral da Uniáo, posto que, a
contrataçáo nâo supera os limites do inciso ll do artigo 24 da Lei n.' 8.666/1993.

Gra Rodrigues
ce- stão do CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja l0l Bairro Pe trópolis - Porto Alêgre/RS - CEP: 90690 140

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l - andares I l', 13" e l4' Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS CEP: 91310-010
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Porto Alegre, 3í de janeiro de 2022.
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TERMo DE RATtFtcAÇÂo oe otspeNsA EMERGENcTAL DE LtctrAçÃo

Ante o que consta e foi proposto no Processo Administrativo No 05t2022, RATIFICO
a dispensa emergencial de licitação, em conformidade ao disposto no aÍL. 24, lnciso lV da Lei
F-ederal n-o 8.666, de 2í de junho de 1993, em favor da Empresa pr. KAWANO TNSTALAÇOES -
ME, inscrita no ONPJ sob o n.o 27.735.841to001-01 , cujo objeto é a contratação de empresa para
restauração da solução de segurança para o imóvel Baronesa do Gravataí, 471 , valor de Rg
5.912,00.

Dispensada a publicação na imprensa oficial do alo que autoriza a contratação
direta, em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, sem psuízo da utilizaçáo de
meios eletrônicos de publicidade dos atos e da observância dos demais requisitos do art. 26 e de
seu parágrafo único, respeitando-se o fundamento jurídico que amparou a inexigibilidade.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2022

MAR SCHUC EIRA
idente CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja l0l - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l -andares 11", l3' e 14" - Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS - CEP: 91310 010
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