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PROCESSO N." 002/2020
ASSUNTo: Contrataçào Direta por Dispensa
OBJETO: Aquisição de equipamentos de som para
Municipal de Sào Bernardo - MA.
Legislação Aplicável: An. 24, ll, da Lei n. 8.666/93.

utilizaçào no Plenário da Câmara

PARECER DA CPL

Excelentissimo Presidente,

l.l. O processo em epigrafe tmta-se da Contrataçâo direta por dispensa de

licitaçào em mzão do valor, no qual por meio de oficio a CâmaÍa Municipal, solicitâ a

Contratação de pessoa juídica para o fomecimento de serviços de intemet, para atender

as necessidades da Câmara Municipal de São Bemardo, sendo legalmente Previsto Íos
moldes do an.24, ll, da Lei no 8.666 q.].

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmam requeÍente justificou a

importância do espaço de Íeunião destinado ao Plenário, necessário se faz viabilizar
equipamentos sonoros de minima qualidade pam suas solenidades e melhor
acompaúamento de populares quando assistirem as plenárias.

1.3. Constam nos autos, três (0J) propostas comerciais, das empresas: "ARS
NOGUEIRA DE SALES E CIA LTDA - ME, CNPJ: 19.388.208/0001-58";
,BARREIRINHAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÀO LTDA. CNP]:
04.2t6.684lOOOl-14"; "ANTÔNIO CARLOS MARQUES
18.42',7.087 I O00l -43'.

1.4. A proposta mais vantajosa para admiflistração pública foi da empresa

ANTÔNrO CARLOS MARQUES - ME. CNPJ: 18.427.087/0001-43, no valor global

de R$ 7.160,00 (sete mil, cento e sessentâ resi§), de acordo com a pesquisa de

mercado feita pelo Setor de Pesquisa de Preços.

1.5. Nesta feita, compulsando os autos, verificamos que a emprc§a

ANTÔNIO CARLOS MARQUES - ME. CNPJ: 18.427.087/0001-43 - juntou aos autos

documentos referente a habilitação juridica e fiscal, encontrando_se em situaçâo regulaÍ.

t.6. Da instnrção destes autos coÍrstam ainda:

l) Offcio de Solicitação da Câmara Municipal;
2) Despacho do Presidente da Câmara Muoicipal;
3) Pesquisa de mercado, juntando proposta de preço e habilitação
juridica e fiscal;
4) DotaçãoOtçamentáÍia;

É o relatório, opina-se.

ME. CNPJ:
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1.7. Uma vez que há informaçâo de recuÍsos globais, adotará a Lei Federal
n" 8.666 de 1993. Assim sendo, a Lei Federal, ao disciplinar a contratação direta por
inexigibilidade. esubelece no an..24.,//. o seguinle:

Átt 24. tl J^p. salcl a lk1t,4io
1I - pard oütros seniços ? únprut de nbr ató lqaá (dez pr « tt» do li iÍe pt.|,is,o nà
alí ea "d", do ciso 11 .lo ortilo onleriot e Nru dlienaçôes. or .dsos ptsittos nesta Lei,
<lude que nào se rcfiran o prccld! de tm nclno leniço, con?ru ot alieMçào .le nüiot
wh. qu! r,»\d,ü reah:odo Jt tna:à v:.

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

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

b) pela contratação direta por dispensâ com a empresa que apÍesentou a
proposta mais vantajosa parâ a Administração Pública, qual seja ANTONIO CARLOS
MARQUES - ME. CNPJ: 18.427.087/0001-43, tendo em vista a necessidade e o valor
estimado para referida aquisição. Frisa-se que os documentos anexâdos, comprovam a

situação regular da empresa supramencionada (uridica e fiscal), portanto apta a

contratar com essa municipalidade;

1.9. No mais, condiciona-se o encaminhamento deste parecer ao Ordenador
de Despesa à prévia análise da Procuradoria Geral Municipal, pam análise e parecer nos
termos da lei:

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

1.11. Uma vez observadas as cofldiçôes anteriorcs, por fim, cabe â vossa
Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contrataçào direta por
inexigibilidade de licitação.

São Bemardo (MA), 24 dejaneiro de 2019.
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- RENÂTA t,IMA FERREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitaçào
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êERLAN DA SILVA LIMA

Equipe de Apoio
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IS(1O CELIO BEZERRA

Equipe de Apoio


