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ESTADO DO MÁRANHÀO
(AMAM MUNICIPAL DE SÃO BERNARIX)

CN P,l : 0 7 429 5 20/0A0 1 -07
R a Coneqo Nestot n2l5-Cettrc. CEI': 65.5504ü)

Sào BemardôlMÀ

PARECER DA CPL

Excelentissimo PÍesidelte,

Ll O processo em epigrafe tata-se da Contratação direta por dispensa de
licitação em razão do valor, no quai por meio de oficio a Câmara Municipal, soiicita a
Contratação de p€ssoajuridica para o fomecimento de seÍviços de iútemet, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de São Bemardo, sendo legalmente previsto nos
moldes do art. 24, lI, da Lei no 8.666/93.

. 1.2. Em sua justificativa tecnica, a Cfunara requerente justificou a
importância do espaço de reuniâo destinado ao plenário, necessilrio se faz viabihzar
equipamentos sonoros de minima qualidâde pam suas solenrdades e melhor
acompaúamento de populares quando assistirem as plenárias.

1.3. Constam nos autos, três (03) propostas comerciais, das emprcsas:
"PROTECTA - F. C. DE SALES ME - CNpJ:09.068.543/000t-15,,:,,RICARDO
BARROS DA SILVA - ME - CNPJ: 2t 010 5 t6l0001-97,'; "ROBSON SULLIVAN
RIBEIRO NOGUEIRA - CNPJ: 19.030.951/000I -20,,

^^-^^-- ^1.1 t ry:posra maÀ vaniajosa para administração pública foi da cmpresa
ROBSON SULLIVAN RIBETRO NOGUEIRÁ - CNPJ: 19.030.953/0001-20, no vator
global de R$ 5.576,ü) (cinco mil, quitrhentos e s€tenta e seis re.is), de acoido com a
pesquisa de mercado feita pelo Setor de pesquisa de preços.

_^_^^ -tl Nesta feita, compulsando os autos, verificamos que a empresa
ROBSON SULLMN RIBEIRO NOGUEIRA - CNPJ: 19.030.953/0001-20 _ juntou
aos autos documentos referentc a habilitação juridica e fiscal, encontrando_se em
situação regular.

PROCESSO N." 006/2020
ASSIINTO; Contratação Direta por Dispensa
OBJETO: Aquisição de equipamentos de som para utilização no Plenrí o da Câmara
Muicipal de São Bemardo - MA.
Legislsçâo Aplicáv€l: Aí.24,11, õz,Lei n. 8.666/93.

1.6. Da instruçâo destes autos constam ainda:
I ) Oficio de Solicitaçâo da Câmara Municipal;
2) Despacho do Presidente dâ Câmara Municipal;
3) 

. 
?esquisa de mercado, juntando proposta de preço e habilitaçâo

jurídica e fiscal;
4) DotaçãoOrçamentária;

É o relatório, opina-se.
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1.7. Uma vez que hí informação de recursos Slobais, adotará a Lei Federal

n' 8.666 de 1993. Assim iendo, a Lei Federal, ao disciphnar a contrataçào direta por

ineigibilidâde, estâbelece no art. 24,11, o seguinte:

Att. 21- É diwn&i\et a licitação:
tl - p<La aúos se'niÇos e onpra§ d2 wtor até t0% (dez Pot cento) do linite pe\)tno tú
aliiea 'a", h inciso ll do atugo dntenü e p'Üa altenaç;\eç no\ taÍlos prcwstot nesta Lei'

desde que não se relrun a paicelas de un nesno xnryl conpru olt ahenaÇào de alor

vnh que prw ,et ruah:ada & uma \õ wz:

1.8. Assim sendo, considerando que o pleito se encontra regulamçnle com

todas as p€ças exigidas por Lei, opinamos pela:

a) pela contratação diÍela por DISPENSA, aom base no aÍ 24, capur e inc'

ll, da Lei 8.66ó193.

b) p€la contratação direta por dispensa com a empresa que apresêntou a

proposta mais vantajosa para a AdministÍação Pública, qual seja ROBSON SULLMN
iuigtno NocrrEInA - CNPJ: 19.030.953/0001-20, tendo em visla a nec-essidade e o

valor estimado para referida aquisição. Frisa-se que os doÇumentos anexados,

comprovam a situaçâo regular da empresa supramencionada (uridica e fiscal), poÍlanto

apta a contratar com essa municipalidade;

1.9. No mais, condiciona-se o encarninhamento deste parec€r ao Ordenador

de Despesa à prévia análise da Procuradoria Geral Municipal, para análise e parecer nos

termos da lei;

1.10. Informamos, ainda, que segue anexo a esse parecer a minuta do

coÍrtÍâto e portaria que nomeou os membros dessa Comissão de Licitação.

l.l l. Uma vez observadas as condições
Excelência decidir quanto à Ratificação da

inexi gibilidade de licitação.

anteriores, por fim. cabe a Vossa
presente contratação direta Por

----.--<----=--/
TRANCISCó CÉLIO BBL ERNÂ

Equipe de Apoio

São BeÍnardo (MA), 03 de

() -- li ,1

/«íktu,lt!"T'#,MíÃ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

março de 2020.

Q*,/à*' Ji skzz' rt '*.
êERIÁN DA s.tr-vA LIMA

Equipe de Apoio


