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ESTÁDO DO MAMNHÀO
CÁI[AR,4 MUNICIPAL DE §iO BERNARDO

---@z:

CNPJ: 07-ó29. 520/0001 07

RtdConeea Nêstot n"2l5 Cenítu, CEP: 65 550-0A0.
São Eerhaúo/MA

PROCESSO N.. 003/20 t9
ASSIINTO: Contrataçâo Direta por Dispcnsa
OBJETO: Aquisição de Suprimentos e Material permanente de Informática gnífica, de
interesse da Câmara Municipal de São Bemardo (MA).
Legislação Aplicáv€l: Art. 24, ll, daLei n. 8,666193.

PARECf,R DA CPL
Excelentissimo Presidente.

I.l. O processo em epigrafe trâta-se dâ Contratação direta por dispensa de
Iicitação em razâo do valor, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a
aquisiçâo de Suprimentos e Matedal permanente de lnformática, de interesie da Câmâra
Municipal de São Bemârdo (MA), sendo legalmente previsto nos moldes do art. 24, II, da
Lei no 8.666193.
1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara requerente justificou ser
fundamentâl e essenciâl para a continuidâde das atividades administrativàs. técnicas e
finalística para o bom desempenho das atividades institucionais, e garantindo, assim,
satisfação dos usuários e dâ populâção assistida.
1.3. Constam nos autos, três (03) propostas comerciais, dâs empresas: ARS

NOCUEIRA DE SALES E CIA LTDA (CNPJ: 19.388.208/0001-58), R COSTA
ALMEIDA - ME (CNPJ: 13.926.5981000t-96) e a empresa LNISHOP (CNPJ_
03.50r.503/0001-39).

1.4.
proposta mâis vantajosa para administ ação pública foi da empresa R
^ - ME (CNPJ: 13.926.598/000t-96), no valor global de RS 12.4?6,85
COSTA ALMEIDA
(doze mil, quatrocentos setentâ e seis reâis e oitenta e cinco centâvos), de acordo com a
pesquisa de mercado feita pelo Seior de Pesquisa de Preços.
1.5. Nesta feita, compulsando os autos, verificamos que a empresa GRAFICA
PORTUGAL (CNPJ: 13.926.598/0001-96) junrou aos autos documentos referentes a

habilitaçãojurídica e fiscal, encontrando-se em situação regulâr.
1.6. Dâ instrução destes autos constam ainda:

)
2)
3)

Oficio de Solicitação da Câmara Municipal;
Despâcho do Presidente dâ Câmarâ Municipal;
Pesquisa de mercâdo, juntândo proposra de prcço
juridicâ e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentária;
I

É o relatório, opina-se.
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ESTÁDO DO MÀRÁNHÀO
CAMÁ RA M UNICIPÀL DE &1O BERNÀRDO
CNPJ: 07-629. 520/0AU -07

R"a Coneeo Neíor n215-Centtu. cEp: 65 550-0a0.
Sdo Berrurdo/MÁ

1.7. Uma vez que há informação de recursos globais,
adotará a Lei F.ederal n"
8.666 de t991. Assim sendo. a Lei lederal. ao disciilinar
a conrátaçãã àrreta por
inexigibilidade. estabelece no arl.24. /,/. o seguinre:

A _2t

É dispensáveta ticitãção:

II _ para outos seniçrs e conprc

de yator atê t0% (dez pot cento)
do tnik ?rcysto ho dlínca ,,a,,. do inciso do
an,g, ,;;",,r, p*.
atienações, nos casos ?rcyistos nesra Lei, desde quí
"
não se r4iran
a
parcelas de un neÂno Íeniço, conpra ou atienaçào
de naíot yutto
quc poja s?r rcotEado de uma \ó vez

_

1.8. Assim sendo, considemndo que o pleito se encontra
regularmente com

todas as peças exigidas por Lei. opinamos pela:

da

â) pela conrraraçào direta por DISPENSA, com base no
art. 24, caput e inc.

Lei 8.666/93

II,

b) pela contratação direta por

dispensa com a empresa que apresentou a
iúbtica, qual *ju, n óôSIÀ
yj."SY.,]i"irr;:,:8/000 r-96). tendo em vista a necessidaáe e o ,uro.
p*u
rerefl0a aqutsrção. trisa-se que os documentos ancxados.
"riiruao
compror,am a siruaçâo
regulai da
empresa
(uridica
e
fiscal).
poÍanlo
apta
a conlmár com essa
.suprâmencionada
municipalidade;
proposta mais vantajosa para â Administraçào

iiüsroe

1.9. No mais, condiciona_se o encamiúamento deste parecer
ao Ordenador de
Despesa à prévia análise da Assessoria Jurídica para análise
e parecii

r..i"Ãã,

a" f"l,

1.10. lnformamos. ainda, que segue anexo a esse parecer
a minuta do contrato e
ponana que nomeou os membros dessa Comissào de Licitaçàó.

l.ll. Uma vez observadas as condiÇões anteriores, por fim, cabe a Vossa
Excelência decidir quanro à Rarjficaçào da presente contraração'direá-io.-ãip"n.u
a"
ICltâçao.
São Bernardo

I
RENA'I'A LIMA FERREIRÂ

(MA), t2

de abril de 201 9.
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Presidente da Comissão permânente de Licitaçâo
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GERIAI{ DA SILVA LIMA
Equipe de Apoio

FR{NCISCO CÉLIO BE
Equipe de

Apoio '
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