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1-ABERTURA:
Através de ofício de 18 de Janeiro de 2016, o Excelentíssimo Senhor Presidente

Bernardo dos Santos Tomaz solicitou a abertura de licitação para contratação do serviços de
fornecimento de matéria de expediente e escritório para funcionamento da Câmara de
Vereadores.

A Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores fez o registro do objeto com a
seguinte redação: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE
ESCRITÓRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA cÂMARA DE VEREADORES DE SÃO
BERNARDO - MA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
CONSTANTE NA PLANILHA DO ANEXO I.

2- JUSTIFICATIVA:
A necessidade de funcionamento da Câmara de Vereadores impõe aos responsáveis e

gestores a obrigação de suprir as necessidades básicas para o seu funcionamento, tais como
ocorre com o material de expediente e de escritório, que são, sem dúvida, itens de primeira
necessidade para atender plenamente sua função.

Com o início do exercício financeiro se faz necessário a contratação de empresa para
fornecimento do material de expediente.

Desde já observamos que a contratação é indiscutível para o fornecimento do material
de expediente e de escritório objetivando o regular funcionamento da Câmara.

O valor máximo da contratação foi estipulado até o valor limite de R$ 7.709,90 (sete
mil, setecentos e nove reais e noventa centavos),valor anual a ser pago com recursos
provenientes do duodécimo repassado pela Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma.

Estipulado o valor do fornecimento em limite inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), é
possível o procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei n°
8.666 de 1993, haja visto que a contratação direta pode ser adotada quando for em valor
inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Portanto nos termos do art. 23, II, "a", combinado com o art. 24, II, da Lei citada (Lei
n° 8.666 de 1993 ) a contratação do fornecimento de material de expediente e de escritório
para o funcionamento da Câmara de Vereadores pode se dar de forma direta de modo
simplificado. .

De posse dos dados e informações a Presidência da Comissão de Licitação
empreendeu todas as medidas necessárias com vistas a selecionar a melhor proposta, com
preços compatíveis com o praticado no mercado.

A reunião para apreciação das propostas ficou designada para às 08hOOmindo dia 29
de janeiro de 2016.


