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PROCESSO N-." 005/2020
ASSUNTO: Contmtação Direta por Dispensa
OBJETO: Contrataçâo Dc Pessoa Juridica Especiâlizâda Pam Prestâçâo De Scrviços De
Digitâlizâção Dc Documcntos do cxcrcício 2020 peÍenccnt€s a Câmârâ Municipal dc São
BemaÍdo,
L€gislaç§o Áplicável: An. 24, ll, da Lci n. 8.666/93-

PARE('ER DA ('PI,

Excclentissimo Prcsidcntc.

l.l. O processo em epigrafe tmta-sc dâ Contra!âçâo dircta por dispensa de licilaçào
em raáo do valor, no qual por mcio de oficio a Câmam Municipâl, solicitâ a Colfiatação De
Pessoa Jurídica Espccializada Para Prcstação Dc Scrviços Dc Digitalização Dc Documentos do
exercício 2020 pcíencenres a Câmarâ Municipal de Sâo BerDardo. scndo legalmente prevtsto
nos moldes do aÍ. 24. II. da Leino Íi.666/93.

1.2. Em sua justificativa técnica, a Câmara requcrentc juslificou a imponância da
contmlaçâo em garantir o acesso e a lÍanspaÉnciâ das informações da Adminisüação dâ
Câmara ao cidadâo, bem como pam cfctivaÍ â prestação dc contâsjrnlo TCE-MA.

1.3. Conslam nos âulo§. três (03) propostâs comcrciais. dâs empresas: I - C.
COELHO LIMA. CNPJ: I 7949.023/000140i II J. B. DAS GRAÇAS MEIRELES
LINHARES, CNPJ: 16.587.961/0001-84; c III - LUCIANE C DA S CUNHA
TREINAMENTOS E SERVIÇOS CNPJ: 27.502.5 1 l/0001 -68.

1.4. A proposra mais vantâjosâ paÍa administração pública foi da emprcsa C.
COELHO LIMA, CNPJ: I 7949.023/0001-40, no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhcntos
reais). dc acordo com a pcsquisa de mcrcado feilâ pclo Setor de Pesquisa de Preços.

l-5. Nesta feila, compulsândo os aulos. verific.unos que â emprcsa C. COELHO
LIMA. CNPJ: l'7949.023/000140 - juntou aos autos documenros ref€rentcs a habilitação
juridica e fiscal, encontmndo-se em situaçào regular.

1.6. Da instnrção dcstcs autos constam àinda:

l) Oficio de Solicitação da Câmarâ Municipali
2) Dcspacho do Prcsidente dâ Câmara Municipali
3) Pesquisâ de mercado. juntando proposta d€ prcço

4) DolaçàoOrçâmentáriâi

É o rclatório. opina-se.

e habilitaçào jurídica
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1.7. Uma vcz que há informaçâo de Íecursos globais. âdotaná a Lci Fcderal n.8.ó66
de 1993. Assim sendo, a Lei FederâI, ao disciplinaÍ a contÍatâçào direta por inexigibilidade,
estabelece no ârt. 24, 1/, o seguinte:

A . )4. l. Jti?insávttu h t.rçào
II - paro outos sertiços c co pros da tulor dté 10,% (dez por cento) !1o lihita
prerisb a alínea "d", ílo i,,(iso II do afligo túlarior a pura alicnaçõc-t, nos castts
preyistos nestLt Lei, dcsde quc nú) rc refron a porcdas de m mesmo scrviço,
aothpra ou olienoçio dc maior vlto q ! possu ser rí4rlizoda de umd só rez;

1.11. Ademais, sobÍeleva notâr quc foi publicado no Diário Oficial da União do dia
19 de Junho de 20113 o Decreto n.9.412. quc atualizou, após 20 anos, os valorcs das
modalidades de licitaçâo previstas nos incisos I e II do artigo 23 da Lci 8.666/93.

1.9. Sendo quc cmbom no decreto nào haja previsâo explicita de arualização dos
valorcs pârd a dispensa dc licitaçào, estes tambóm acabamm por scr atualizâdos, com bâse no
disposto nos incisos I e II artigo 24 da mesma lei 8.ó66/93, acima âduzidos.

l-10. Destâ feita. no caso cnr com€nto, valores afualizados pelo decreto, para casos
de dispensa para compms c serviços que nâo sejam de obÉs ou de engenharia. passou a ser alé o
limite d€ RS 17.600,00 (dczessete mil e seiscentos rcais), sendo que o rcfcrido Decrcto passou a
vigomr a panir do dia I8 dc Julho de 2018, conformc o seu aÍ. 2..

1.1 l. Assim scndo. considerando quc o pleito se encontrâ íegularmente com todas
as peças cxigidas por Lei. opinamos pcla:
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a) pcla contmtâçio dirsta por DISPENSA. com base no aÍ. 24. câpui s inc. II. dx
t.ci 8.666'91

b) pela contrataçâo diretâ por dispensa com â cmpresâ que apÍescntou a prcposta
mais vantajosa pam â Adnrinislraçào Pública. qual sej4 C. COELHO LIMÁ, inscrila no CNPJ
sob o n" 17949.021/0001-40, iendo em visra a ncccssidadc e o valor estimado para referida
aquisiçâo. Frisa-se que os documcnlos ancxados, compmvam a situaçâo rcgulff da cnrprcsa
supramencionâdâ (Íiscal). tendo cm visrâ que minimamcore exige-se as certidôcs fedemis
válidas, poÍanto apta a conkatar com cssâ municipalidade;

1.12. No mais, condiciona-se o cncâminhamento
Dcspesa à previa irnríisc da Procuradoria Geral Câmara, pam
lci:

1.13. Infomamos, ainda. que segue
portariâ que nomeou os mcmbrcs dessa Comissão dc Licitaçâo.

destc parecer âo Ordenador de
análisc e parcccr nos termos da

paÍecer â minutâ do contmto c

a?
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1.14. tima vcz observadas as condiçôes anterioÍes. por 1lm, cabe a Vossa
Excelência dccidir quanto à Ratificaçào da prescnte contrataçào dircta por incxigibilidade de
licitâção.
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Presidente da Comissào Permânente dc Licitacão
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Sào Bcmardo (MA),27 dc fcvcreiro dc 2020.
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