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ESTÁDO DO M4RÁNTL]O
CA\íAM MUNICIPAI, DE *1O RERNARDO

( NPJ: 07-629. 520/A00 I 47
Rüa (baego Nestor nrl5-Certm, CL? ó5 55U)0A.

Sõo Benã/dolMA

PROCESSO N." 010/2020
A§SUNTO: ContÍataçâo Direta poÍ Dispensa
OBJETO: ConEalação de eÍnpresâ especiâlizada para fomecimento de móveis plânejados sob
medid4 cornpreendordo o material paÍa fabrisaçâo dos mesmos, mão{e-obra e instâlação junlo
a CâÍnara Municipal de Sâo Bernârdo (MA).
Legislrçâo Âplicáv.fi AÍ.24,11,dÀLein.8.666/93 Medidâ Provisoria no l,dê6dernâiode
2020. DecÍeto Legislativo n'6, de 20 de março de 2020.

PARECER DA CPL

Êxcelentissimo Presidente,

1 . I . O processo em epigÍâfe trata-se da ContÍatação diÍeta por dispensa de licitâção
eÍn Íâzâo do valoÍ, no quâl por meio de oficio a Câmara Municipal, solicita a Contratação de
empÍÊsa especializada para fornecimento de móveis planejados sob medid4 coryreendendo o
material para fabricação dos mesmos, mâo-de-obra e inslalação junlo a Câmam Municipal de
Sâo Bernardo (MA), seído legâlmente previsto nos moldes do arl. 24, ll, da Lei no 8.666/93,
Medida Proviória n" 961, de ó de maio de 2020 e Decreto Legislativo no 6, de 20 de març. de
2020.

1.2. Em suajustificativa técnica a CâmaÍa ÍequeÍente justificou a importância da
contrataçiio em garantir a funcionalidade e co[forto dos usurii.ios das instalaçôes, para os fins a
que se destinam, executando todos os serviços inerentes à á(ea de aÍ condicionâdo. À aquisiçào
dess€s equipamentos visa a atendeÍ a denmndas de ajuste d€ layout da Cànam.

. 1.3. Constaln Íos autos, hês (03) pÍopostas comeÍciais, das empresâsi YAMÓVEIS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ:30.747.369/0001-23; ELLO
EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA - CNPJ _ 30.302,63IIOOOI.26 C.F, FERREIRA

CNPJ 10.778.029/0001-52;

. l-4. A. propostâ mais vantajosâ para adminisEação pública foi dâ êÍnpresa

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ:30.747.369/0001-23, no valoÍ
R$ 21.650,00 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta Íeais), de âsoÍdo com e pesquisâ de
meÍcâdo feitâ pelo SetoÍ de Pesquisa de PÍeços.

. 1.5. Nesta feita, compulsândo os autos, verificamos que a YAMóVEIS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ:30.747.369/0001-23 - juntou aos aulos
documentos referentes a habilitação juridica e flscal, enconúando-se em situaÉo regular.

1.6. Da instruÉo destes autos corstam aindâ:

l) oficio de Solicitaçâo da CànaÍa Municipal;
2) Despacho do Presidente dâ CànaÍa Municipal;
3) Pesquisa de msrcado, jrmtãrdo pÍoposta de preço e húilitaçâo jurídica
e fiscâlr
4) DotaçãoOrçamontária;

É o relatório, opina-se.
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ESTADO DO MÁMNILíO

L-AMARA MUNICIPÁL DE §ÍO BERNÁRDO
CNP.I : 07 429- 5 20/0W l -07

Rua Conego NestÍ,t h2I5'Ce tru. Cl:P:65.55A4t)0
láo Bemarík'.MA

L7. Uma vez qu€ há informação de reculsos globai§, adotârá a Lei Federal no 8.666
de 1993. Assim sendo, a Lei Fedeml, ao disciplinaÍ a conEatação direta por inexigibilidade,
eslúelece no âí. 24. /./ e a MP l/2020 o seguinte

Á .21. É disrytsável a licttaÇão:
ll - paro outros seniÇotr e comptds .le |alor oté l0'% «lez por ceklo) do li ile
previsto na alínea "a", do inclso I1 do artigo anlerior e pard alienações, hos cato!
previstos nesta LeL desde que não se reJirom d parcelos de u mesmo serv4o,
compra ou alrcnação de naior vullo que possa ser realizado de fia só vez:

Art- 1" Ficam autotizo!,os à administração p)blica de kxlos os enles |àderalirlos,
de todos os Podercs e óryãos conslilücionalmenÍe aulônonos:

t - a dispensa de licilação de que tatam os incísos I e II do caput do afl 21 da Lei
n'l).666, de 2l de.1unho de 1993, alé o litfiite de:

b) paru oütros serviÇos e comprat o ralot de alé l<S 50.000,00 (cinquento mil
reais) e para alienaçíies, .lesde que não se rctrum o parcelas de um mesmo

seniÇo, compru oü alienação.le moior wllo que Imsrd set rcalizado de uma só

1.8. Adêmais, sobreleva notaÍ que foi publicado no Diário Oficial da União do dia

19 de Jutrho de 2018 o Decreto n'9.412, que atualizou, após 20 âíos, os valores dâs

modâlidades do licitação previstas nos incisos I e Il do artigo 23 da Lei E.666/93. E depois

duratrte a vigência do D€cÍeto Legislativo FedeÍal n' 6, de 20 de março de 2020 e com a edição

da M€didâ PÍoviúria n' 96 I , de 6 de maio de 2020 houve rovmente a mudaúça do valor.

1.9. Sendo que embora no decÍeto não haja previsão explicita de atuâlização dos

valorcs paía a dispensa de licitaçâo, estes também acúaÍaÍn por s€r âtualizadog com bÍ§e no

disposto nos incisos I e II artigo 24 da mesma lei 8.666/93, acima aduzidos.

L I 0. Desta feitÀ no caso em cometrto, valoÍes dualizados pelo decreto' para casos

de disponsa para compras e serviços que não sôjam de obras ou de cngenhari4 passou a sÊr até o

limite de R$ 50.000,00 (cinqueíta mil Íeai s).

L I t - Assim sendo, consideÍando que o pleito se encontra Íegularmeíle com tda§
as pê-ças exigidas por Lei, opinârnos pela:

a) pela contratação direta poÍ DISPENSA, com bas€ no art. 24, câput 6 iÍc- II, dâ I
Ler 8.óóo/93 I i,.
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b) pela contÍatação direta por dispensa com a empÍesa que aprcs€ntou a propostâ
mais vantajosa pâm a Àdmidsúaçâo Publica qual sej4 YAMÓVEIS COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ:30.747.369/0001-23, tendo em vista â necessidâde e o valor
estimado para referida aquisiçâo, Frisa-se que os documentos anexados, comprovarn a situaÉo
regular da êmpresâ supÍarnercionadâ (fiscal), tendo em vista que miíimamente exige-se âs

cenidôes Êdei ais vâidâs, portanto apta a contratar com €ssa mu icipelidâde;

1.12. No mais, condiciona-s€ o encaÍninhamento deste paÍec€r ao OrdenâdoÍ de
Despesa à prévia análise da Procuradoria Geral CâÍnaÍa. pâra ânálise e paÍecer nos teÍmos da
lei;

1.13. Informa.rnos, aind4 que segue anexo a esse paÍeceÍ a minuta do contrato e
portaria que nomeou os membros dessa Comissào de LicÍação.

1.14. Umâ vez observadÀs as condições anterioreE por fiÍ[ cabe a Vossa
Exc€làcia decidir quanto à RatiÂcaçâo da pÉsente contÍalação direta por inexigibilidade de
licit.ção.

Sâo Bemârdo (MA), I I de agosto de 2020.
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RENÀTA LIMA FERREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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FRANCISCO CEI,IO RT,ZERRA
Equipe de Apoio
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' GERLAN DA SILVA I,IMA

Equipe de Apoio


