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ASS[.INTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de impressào
gráfica, de interesse da Câmara Municipal de São Bemado (MA).
Legislação Aplicável: Art.24, II, da Lei n. 8.ó66193.

PARECER DA CPL

Excelentíssimo Presidente,

- I .1. O prccesso ern epigrafe trata-se da Contratação direta por disponsa de
Iicitação em mzão do valol no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a
CoÍtrataÉo de Empresa especializada na prestação de serviços de impressào gráfic4 de
interesse da Câmara Municipal de São BemaÍdo (MA), sendo legalmente pràüsto nos
moldes do aÍ. 24, II, da I-ei no 8.6ó6193.

1,2. Em sua justificativa técnica, a Câmam requerente justificou ser A
contmtação pretendida faz-se necessiiria, visto que são itens de usos rotineiros e
indispensáveis à consecuçâo das atividades da Câmara Municipal de São Bemardo.

1.3. Constam nos autos, três (03) prcpostas comerciais, das empresas:
GRAFICA PORTUGAL CNPJ: 13.926.598/000I-96, A. P. LEÂO - ME CNPJ:
22.051.966/000I-90 e a eÍnpresa F. C. DE MELO & CIA LTDA CNPJ:
00.504.578/0001-85.

__ _ , I4. 4 prcposta mais vantajosa para adminisbaçâo pública foi da ernpresa
CRAFICA PORTUGAL (CNPJ: 13.926.593/0001-96), no vator global de R$ 15.447,00
(quiMe mil, qurtrocetrtos e triota e sete reais), de acordo com a pesquisa de mercado
feita pelo Setor Administrativo.

1.5. Nesta feita, compulsando os autos, ve.ifiçamos quç a cmpresa
GRAFICA PORTUGAL (CNPJ: 13.926.598/0001-96) juntou aos auios documentos
rcfere[tes a habilitação jurídica e fiscal, encontrando-se em situação regular.
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1.6. Da instruÉo destes êutos constam ainda:

I ) Offcio de Solicitaçâo da CâmaÉ Municipal;
2) Despacho do Presidente da Câmara Municipal;
3) Pesquisa de mercado, juntaÍdo proposta de preço e habilitação
jurídica e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentária;
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E o relatório, opina-se.

1.7. Uma vez que há informação de recursos globais, adotará a Lei Federal
n'8.666 de 1993. Assim sendo, â Lei Federal, ao disciplinar a contratação direta poÍ
inexigibilidade, estabelece no art. 24, 11, o seguinte:

Á .21. É dispensáyet a licitdção:
ll - pdra o tros serviços e comprãs de yalor oté j|oÁ (dez por
cenro) do limiíe preyistu na alínea "a',, do inciso II do afligo
ãnterior e para alienações, nos casos prcristos nesta Lei, desde
que não se rejbam d parcelos de um mesmo semíço, compra ou
alienação de maiol rülto que possa ser realizada de uma so

DECRXTO N'9.412. DE It DE JIINIIO Df, 2OIE

Árt. )" Os valores estabelecidos nos incisos I e lI do caput do
a . 23 da Lei n' 8.666. de 2l de iunho de 1993 . rtcam
atual izados nos seguintes tetmos _-

t.l
II - pan comprus e semiços niio ittcluídos no inciso Il
a) ,ra ,rrodalidade conyile - alé RS 176.000,00 (ce o e setenla
e seis mil rcais);

1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se encontra regulamente com
todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela:

a) pela contratação direta por DISPENSA, com base no aÍ. 24, câput e inc.
II, da Lei 8.ó66193.

b) pela contratação direta por dispensa com a empresa que aprcsentou a
proposta mais vantajosa para a Administração pública, qual seja, GRAFICA
PORTUGAL (CNPJ: 13.926.598/0001-96), tendo em vista a necessidade e o valor
estimado para referida aquisição. Frisa-se que os documentos anexados, comprovam a
situação regular da empresa supmmencionada fuídica e fiscal), portanto apta a
contratar com essa municipalidade;

1.9. No mais, condiciona-se o encaÍninhaÍnento deste parecer ao Ordenador
de Despesa à prévia análise da Assessoria Jurídica para análise e parecer nos termos da
lei;

1.10. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecer a minuta do
contrato e portariâ que nomeou os membros dessa Comissão de Licitação.
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1.11. Uma vez observadas as condiçôes anteriores, pol fim, cabe a Vossa
Excelência decidfu quaflto à Ratificação da presente contratação direta por dispensa de
lioitação.

São Bemârdo (MA), 21 demaiode2019.
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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GERLAN DA SILVA LIMÂ

Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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