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PROCESSO N.' 009/2020
ÁSSUNTO: Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Contatação de Empresa especializada na prestação de serviços de impressào
gÍáfica, de iúeresse da Câmara Municipal de São Bemardo (MA).
Legislação Aplicáveli Art. 24, ll, da Lei n. 8.666/93.

PARECER DÀ CPL

Excelentíssimo Presidente,

1.1. 0 processo em epigrafe tmta-se da Contratação direta por dispensa de

licitação em razão do valor, no qual por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de impressão grá,Íica, de

intercsse da Câmara Municipal de São Bemardo (MA), sendo legalmentc previsto nos
moldes do an. 24, ll, da Lei no 8 666 qJ.

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara requerente ju$ificou ser A
contratação pretendida faz-se necessária, visto que sâo iter» de usos rotineiros e

indispensáveis à consecução das atividades da Câmara Municipal de São Bemardo.

1.3. Constâm nos autos, três (03) propostas comerciais, das empresas: G. C.

A. ZEIDAM, CNPJ nq 19.770.513/0001-00, empresa FMNCISCO DAS CHAGAS VIEIM
SERVICOS GRÁFICOS ME, CNPJ no 00.909.262/0007-73 e empresa DIVULG GMFICA E

EMBALAGENS LTDA, CNPI ns 10.635.66610001-70.

1- Empresa G. C. A. ZEIDAM, CNPJ nq 19.770.513/0001-00: Valor de R$

15.816,00 (quinze mil, oitocentos e dezesseis reais);
2 - Empresa FMNCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVICOS GRÀFICOS ME, CNPI ne

00.909.262/0007-73 Valor de R$ 16.679,87 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove

reâis e oitenta e sete centavos);

3 - Empresa DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA, CNPI nq 10.635.666/0001'
70: Valor de R$ 17.563,28 [dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito

centavos).

1.4- A Eoposta mais vaníajosa para administração pública foi da empresa

C. C. A. ZEIDAM, CNPJ n" 19.770.513/0001-00. no valor de R$ 15.816,00 (quinze

mil, oitocentos e dezesseis reais), de acordo com a pesquisa de mercado feita pelo Setor

Administrativo.

1.5. Nesta feita, compulsando os autos, verificamos que a emprçsa G. C. A.
ZEIDAM juntou aos autos documentos Íeferentes a habilitâção jurídica e fiscal,
encontÍando-se em situação regulaÍ.
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I ó. Da instrução destes autos constam ainda:

l) Memorando de Solicitação da Câmara Municipal;
2) Projeto Básico devidamente aprovado;
3) Despacho do Presidente da Câmara Municipal;
4) Pesquisa de meÍcado, jmtando proposta de preço e hâbilitação
júdica e Iiscal;
5) DotaçãoOrçamentáÍia;

E o relatório, opina-se.

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

Art. 21. É ditpensáyel o licitaÇão:
II - Wra outros seniÇos e compras íle valor até l0oÁ «lez por
cehto) do limte preristo na alinea ,,a,,, do inc$o ll do anigo
anterior e Wro alienações, os casos prcyistos nesta Lei, desde
que não se re.lbam a parcelas tle um mesmo sefiiço, compra ou
aliehoÇiio de maiot yuho qüe possa ser reolizada dz una só

DECRETO N' 9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2OIt

Ar| I'Os ralorcs estobelecidos nos inciso,\ I e Il do caoui do
afl. 23 da Lei n" 8.ó66. de 2l de iunho de 1993 , fcam
dtualizados nos seguinles íer7fios :

t... t
II - para cornptas e serviços ,tAo incluídos no incíso l:
o) ia moddlilade coLt)ite - aÍé Rs 176.000,00 (cento e setenta
e sels míl rcais);

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

a) pela contÍatação direta por DISPENSA, com base no aÍ. 24, capul e inc.
11. da Lei 8.666/93.

b) pela contratação direta por dispensa com a empresa que apresentou a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, qual seja G. C. A. ZEIDAM,
tendo em vista a necessidade e o valor estimado para referida aqüsição_ Frisa-se que os
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documentos anexados, comprovam a situação regulaÍ da empresa supramencionada
(urídica e fiscal), portaÍrto apta a contÍatar com essa municipalidade;

1.9 No mais, condiciona-se o encaminlBmenlo deste parecer ao Ordenador
de Despesa à prévia análise da Assessoria Juridica para análise e parecçÍ nos tsmos da
lei;

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

l.ll. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, cabe a Vossa
Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contratâção direta por dispensa de
licitaçâo.

São Bemardo (MA), l9 de agosto de 2020.
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R-f,NATA LIMA FERREIRA
PÍssidentc da Comissào Permanente de Licitação
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