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1.4. A proposta mais vantajosa para administração pública foi da C DE
CARVALHO - EPP (CNPJ: 28.492.20'7t0001-40), no valor global de R.$ 15.571,19
(quinze mil, qui[hentos seúenta e um reais e dezeDove ceDtavos), de acordo com a
pesquisa de mercâdo [eita pelo Setor Administrativo.

1.5. Nesta feita, compulsando os autos, veriÍicarnos que a empresa da C DE
CARVALHO - EPP (CNPJ; 28.492.20'710001-40) juntou aos autos doçumsntos
referentes a habilitação juridica e fiscal, co[tudo, verifica-se que habilitação fiscal em
sua maioria se enconta vencida, portanto, estando apta a contrataÍ desde que junte as
certidões âtualizâdas.

1.6. Da instrução destes autos constam ainda:

l) Offcio de Solicitação dâ Câmara Muricipal;
2) Despacho do Presidente da Câmara Municipal;

PROCESSO N.. 013/2019
ASSITNTO: Cortmtâção Direta por Dispensa
OBJETO: Aquisição sob demanda de materiais de expediente com a finalidade de
atender as necessidades da Câmara Municipal de São Bemardo - MA.
Legislação Aplicável: Art. 24, II, da Lei n. 8.666/93.

PARECER DA CPL

Excelentíssimo Presidente,

1.1. O processo em epiglafe trata-se da Contratação diretâ por dispensa de licitaçào em
razão do valor, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a aquisição sob
dernanda de materiais de expediente com a finalidade de atender as necessidades da
Câmara Municipal de São Bemardo - MA, sendo legalmente previsto nos moldes do art.
24, Il, da Lei no 8.666/93 .

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara reque.ente justificou pela
necessidade de manter um estoque minimo de materiais de expediente indispensáveis à
consecução das atividades, necessário a atender as demandas de solicitações dos
diversos setores da Câmara Municipal de São Bemardo, Gabirete dâ presidênciÀ
rcuniôes, sessões ordtnárias e extraordinarias,

1.3. ConstaÍn nos autos, três (03) propostas comerciais, das empÍesas: C DE
CARVALHO - EPP (CNPJ: 28.492.2OjtOOOl-40), GRAIICA PORTUGAL (CNPJ:
I 3.926.598/0001-9ó) e a empresa DISTIBUIDORA SANTA ISABEL (CNPJ:
10.514.208/0001-82).
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3) Pesquisa de mercado, juntando proposta de preço e habilitação
jurídica e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentifia;

É o relatório, opina-se.

1.7. Uma vez que há informação de teclmos globais, adotará a Lei Federal
n'8.666 de 1993. Assim sendo, a Lei Federal, ao disciplinar a conhatação direta por
inexigibilidade, estabelece no art. 24, ,4,4, o seguinte:

Arr. 21. É dspentat'el o licitaÇào:
ll - pala outros seniços e compras de valor até l0oÁ (dez
por cento) .lo limite previsto nd alínea "a", do inciso ll do
arÍigo anterior e pata alienações, os casos preyistos
nesta Leí, desde que não se refram a parcelx de um
mesmo seryiço. compra ou alienação de maiot wlto que
possa ser realizada de uma só yez;

DECRETO N'9.412. DE 18 DE JIINHO DE 2018

Árt. lo Os |alores estabelecidos nos !1g!gga!p-!!1fo_9gpx1y
do art. 23 da Lei h'8.666. de 2l de iükho de 1993 ../ican
alualizados nos seguiníes lermos:

t...1

II - pa.a comprus e seryiços ,tdo incluidos no ilciso I:
a) na modalidade cont ite - até R§ 176.000,00 (cerrto e
setenta e seis mil rcais);

1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se enco[tra rcgularmente com
todas as peças exigidas por Lei, opinâmos pela:

a) pela contratação direta por DISPENSA, com base no art. 24, caput e inÇ.
II, da Lei 8.666/93.

b) pela coltmtação direta por dispensa com a eÍnpresa que apresentou a
proposta mais vantajosa para a Administração pública, qual sej4 da C DE
CARVALHO - EPP (CNPJ: 28.492.2OjtOOOt'-40), tendo em vistâ a necessidade e o
valor estimado para referida aquisição e condiciopatrdo a apresetrúacâo resular dos
certidões liscris.
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1.9. No mais, condicionâ-se o encaminhamento deste parccer ao
Despesa à prévia alálise da Assessoria Juridica para análise € parecer nos

Ordenador
termos dade

lei;

1.10. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecer a minuta do
contrato e portaria que nomeou os membros dessa Comissão de Licitação.

1.11. Uma vez obsen adas as condiçôes anteriores, por fim, cabe a Vossa
Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contmtação direta por dispensa de
licitação.

São Bemardo (MA), 30 de maio de 2019.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Equipe de Apoio
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