
Estado do Maranhão.
Câmara de Vereadores de São Bernardo.

CNPJ 07.629.520/0001-07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /2016.

3- DO FUNDAMENTO JURÍDICO:
Como é sabido, a Licitação é a regra, conforme ditames do artigo 37,

XXI da CF/88 e a Lei Federal n° 8.666/93, ressalvados os casos em que a administração pode
ou deve deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.

3.1 - DA SITUAÇÃO DE DISPENSA:
O artigo 24, II, da Lei n." 8.666/93 é o fundamento para a contratação;

este dispositivo classifica como licitação dispensável "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 n° 9.648, de 1998)".

De certo que o valor anual da contratação, quando inferior a R$
8.000,00 (oito mil reais) dispensa a licitação. Desse modo, a contratação do fornecimento de
material de expediente e de escritório para o funcionamento da Câmara de Vereadores, fixada
no valor máximo de R$ 7.709,90 (sete mil, setecentos e nove reais e noventa centavos) a
administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a
contratação direta.

4 - RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:
Após elaborar as condições de contratação na forma deste processo de

dispensa de licitação, foram efetivadas pesquisas diversas, sendo que a empresa J.L. SILVA
MENDES SERVIÇOS - ME, CNPJ n" 13.373.173/0001-05, com sede na rua Benedito n" 27,
centro, São Bernardo - Ma, CEP.: 65.550-000, se habilitou e apresentou todos os requisitos
para contratação com proposta de preço para o fornecimento no valor total de R$ 7.580,50
(sete mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

O pagamento relativo ao fornecimento será efetivado, até dez dias após
a emissão da Nota Fiscal, por crédito em conta corrente cadastrada no sistema de pagamento
da Câmara de Vereadores para a CONTRATADA

5 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário da

Câmara deve ser meta permanente da administração. Assim, vale ressaltar que o preço a ser
pago encontra-se em conformidade com a vontade da administração, vez que menor que o
valor estimado pela a Câmara de Vereadores.

Assim, o valor global do contrato a ser celebrado será de R$ RS
7.580,50 (sete mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

O pagamento relativo ao fornecimento será efetivado, até dez dias _
a emissão da Nota Fiscal, por crédito em conta corrente cadastrada no sistema de pag->-
da Câmara de Vereadores para a CONTRATADA
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6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS:

Os recursos necessários ao custeio da despesa com a presente
contratação encontram-se devidamente alocados no orçamento da Câmara de Vereadores
provenientes do duodécimo repassado pela Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, com a
seguinte classificação orçamentária : 010100.031.0020.2083.0000 3.3.90.30.16 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

São Bernardo - Ma, 29 de janeiro de 2016.
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