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cspecializada para implantaçào, su;xlne tócnico c manutcnção do sofnvarc para lnnal dc noricias, prrrtal
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PARECER OO]/202I_ DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência:
PROCESSO ADM: No 20210107/2021 -CPL-PMSB-MA

DISPENSA DE LICITAÇÃO.

TEM-SE COMO DISPENSÁVEL E ASSIM
DISPENSADO A LICIT.{ÇÃO DE
.ACORDO COM APt,lCAÇÃO rr) ARTIGo
24. tNCISO II DA LEI N0 8.6óó/199t:

Sio BcmardolMA. cm 2i dejaneiro de 2021

Estabelece o art. 17. inciso XXl, da Cana Nlâgna, â obrigatoriedade dc realizaçao dc
procedimenm liciutorio para contraaçocs feitas plo Pcxler Publico. No entanro. o prôprio dispo§dvo
consdtucional recoúece a existCncia de exceçôes à regra ao efetuar a ressalva dos casos cs;xcificados na

legislação, quais sejam a lnexigibilidade e a Dispensa de Licitaçào, na Lei 8ó66/93 dc hcitaçôcs e conratÀ§.
É Dispensável a Licitaçào:
ART. 24, INCISO II

II ' Fn outras *^*tx c corrrpns.lc âkt rté b* (&z p *ato) do
lirrrite ptvisto n, ,lÍÉ. 't', do inciso do,rtite eaftrior c Fn
zlicatç*s, nas czsof xl,tvisto' ncstz Lei, &'sdc qw alo st wÉtza e
ls,rtÍ&ç dc ,D ,rrst,ff eN*q cottptz ou ali,gção dc nzior vuho q*
F* er nzliztdt & unv q, wz; (Rc&çà, ded, pch Lci ne 9.61A *
t9§)

Bem assim analisado o processo e todas c os fatos argrmentrdos e de acordo com as normas
juúdicas que ele propÕe, Temos perfeitamtnte a norma estabelecida no an. 24 inciso ll da Lei 8.66ó/9] quc

iem como modro oFdinário de Úispensa dc Licitaçto por'SERVIÇoS E CoMPRÁs DE vAl-oR ATÉ
lo% (DFz PoR CENTO) DO LIMITE .

No caso sub-analisado a dispensa dc quc trata o artiplo citado acima.

Esses elcmentos. consoantcs acima rlemonstrados. estào todos atendidos no crco concrcto,

que contrataçâo de empresa eqxcializada para imPlanhçâo. suPorte tccnico c manutençào do softwarc

para ponal de noticias, po*al da transparôncia. sistcma dc lançamcnto e acompanhamento de licitaçoes-c

iontratos, e c-sicda da -amara Municípal de Sâo Bemardo/§lA. atende aos PrinclPio da suprcmacia do

interesse público NÀO rcstando duridas de que estamos diante de uma situÀçâo a qual o prce.sso

licitatôrio se toma DISPENSÁVEL cônsidcrando'a nos tcrmos do Art. 24 inciso ll da Lei Ftderal 8.666i93.

É O PARECER
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