
 

Home Page: www.cisam.sc.gov.br       E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br 

CISAM MEIO OESTE – SC 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
Rua Lourenço Coas Neto, 140, Bairro Universitário – Capinzal/SC – CEP 89.665-000 CNPJ: 08.484.353/0001-16 

Site: www.cisam.sc.gov.br       E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br       Fone/fax: (49) 3555 6972  

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

  

PROCESSO DE LICITAÇÃO                   NR: 059/2016 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO          NR: 001/2016  

 

OBJETO: Conserto da Estufa Incubadora CALTECH Modelo EIP-010 pertencente à Unidade 

Móvel de Controle de Qualidade da Água.   

 

VALOR ESTIMADO:  R$ 2.390,00 (Dois mil trezentos e noventa reais). 

 

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: Com base no Art. 25, inciso I, da Lei nº 

8.666/93, que regula o instituto das licitações e contratos administrativos, a presente Comissão 

de Licitação opina pelo reconhecimento da situação de inexigibilidade, objetivando a 

contratação direta da Empresa Fontes e Araujo LTDA ME. 

 

Este é o parecer, salvo melhor e superior juízo. Oportunidade em que remetemos os autos à 

Assessoria Jurídica deste Consórcio para se manifestar sobre a hipótese. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL  

 

Capinzal, 06 de setembro de 2016. 

 

__________________________________ 

Leomar Eggers 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

     ________________________                             ________________________ 

            Bruno Cesar Schmitt                                             Nasser Ibrahim 

                      Membro                                                            Membro 
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CONSULENTE 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM - MO. 

 

  

ASSUNTO: 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2016 E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 059/2016. 

 

 

P A R E C E R 

 

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato administrativo. 

Inexigibilidade de licitação. Lei Federal n.º 8.666/93. 

Singularidade do serviço. Notória especialização. 

Possibilidade jurídica, observadas as recomendações 

necessárias contidas neste Opinativo.  

 

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO 

Trata o presente processo, de contratação de serviços de conserto da Estufa 

Incubadora CALTECH Modelo EIP-010 pertencente a Unidade Móvel de Controle de 

Qualidade da Água. 

A contratação é necessária pois durante o serviço de calibração o técnico constatou 

que o equipamento não aquece a temperatura solicitada, indicador mostra que a temperatura vai 

diminuindo, mas no termômetro de calibração indica somente temperatura ambiente. 

 A referida contratação faz-se necessária pois o equipamento será utilizado para 

realizar as análises de Coliformes totais e Escherichia coli para o controle de qualidade da água 

potável atendendo as solicitações dos municípios consorciados. 

 

II – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

A escolha da empresa Fontes e Araujo LTDA ME (CALTECH), para ser o prestador do 

serviço justifica-se devido o equipamento ser de fabricação exclusiva da CALTECH e protegida 

por patente junto ao INPI. Repassado o defeito constatado a CALTECH repassou a seguinte 

informação:  

“Esta opera por tecnologia de aquecimento e refrigeração eletrônico possuindo um módulo 

termoelétrico. Pela sua informação da característica do problema, pode ocorrer defeito em 3 

partes distintas ou em conjunto: no controlador digital de temperatura, no circuito de controle 

do módulo termoelétrico ou o módulo termoelétrico.  
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No caso, seria aconselhável o envio do equipamento para nossa empresa para avaliação e 

elaboração do orçamento de conserto. É premissa, na eventual substituição do módulo 

termoelétrico, a utilização de ferramental específico para ajuste. Sem a utilização desta 

ferramenta, a estufa não atinge as temperaturas na faixa de 10 a 60 graus C, como também 

danifica o módulo termoelétrico.” 

 O técnico da empresa WS Científica contratada para o serviço de calibração 

recomendou que o equipamento fosse enviado a CALTECH, que é a fabricante, pois esta não 

vende as peças para outras empresas que prestam serviços de Assistência Técnica para 

equipamentos de laboratório. 

 

III – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a Lei n. 8.666/93previu 

exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação, aplicando-se o 

estão estabelecido no art. 25, inciso I, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de 

licitação: 

“Art. 25: É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

... 

I–para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a licitação ou 

a obra ou serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades 

equivalentes.” 

No caso em questão verifica-se a Inexibilidade com base jurídica no inciso I do 

art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

 

IV – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor proposto pela CALTECH foi de R$ 2.390,00 (Dois mil, trezentos e 

noventa reais) para a execução do objeto do presente processo. 

Em relação ao preço, verifica-se que esta compatível com a realidade do mercado 

em se tratando de serviço similar, não causando assim, afronta à lei de regência dos certames 

licitatórios. 

 

Capinzal, 06 de setembro de 2016 

 

 

 

Assessor Jurídico CISAM - MO 

Ernesto Jorge Vogt 

OAB/SC 10364 
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