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PROCESS0 N° 2020.01.02.01

A  Presidente  da  Comissao  Permanente  de  Licitafao  da  Camara  Municipal  de
Amontada,  consoante  autoriza9ao  do  Presidente  da  Camara,  vein  abrir  o  presente
Processo de Dispensa de Licita9ao para a Prestacao de Servigos de Desenvolvimento e
Manutengao do Portal da Camara Municipal de Amontada, compreendendo: servi9os de
insercao   de   conteddo,   servifos   de   suporte,   hospedagem   e   reserva   do   dominio
camaraamontada.ce.gov.br.

1 - FUNDAMENTAqA0 LEGAL
Este processo de Dispensa de Licitagao encontra esteio no inciso 11 do art. 24 da

Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, cujo texto 6 o seguinte:

"Art. 24 -I dispensfvel a licita9ao:"

11 - para outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite
previsto  na  alinea  "a",  do  inciso  11  do  artigo  anterior  e  para  aliena96es,  mos
casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de urn mesmo
servi9o, compra ou aliena9ao de maior vulto que possa ser realizada de Lima s6
vez; (Redacao dada pela Lei nQ 9.648, de 27.5.98).

Com a entrada em vigor do Decreto ng 9.412 de 18 de junho de 2018, na hip6tese
de aquisi96es por dispensa de licitacao, fundamentadas nos incisos I e 11 do art. 24 da Lei
nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, "para outros servicos e compras de valor de ate 10%
do limite previsto..." o valor atua] 6 de R$ 33.000,00 (trinta e tres nil reais) para obras e
servicos de engenharia e R$ 17.600,00 (dezessete nil e seiscentos reais) para os demais
servigos e compras.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO
Tendo em vista que a Administracao Ptiblica deve agir com a maior transparencia

possivel, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que os
administradores esfao realizando, bern como a necessidade de divu]gagao de seus atos,
como tambem de propiciarao de conhecimento da conduta intema de seus agentes, faz-
se necessirio obter uma ferramenta de divulgagao das principais ag6es realizadas pela
Camara  em  favor  do  interesse  social,  a  fim  de  informar sobre  o  andamento  de todo
processo   social   que   se   constr6i   diuturnamente   dentro   da   Camara   Municipal   de
Amontada.  Essa  ferramenta  de  divu]gafao  serf  o  Portal  da  Camara  Municipal  de
Amontada que tern como objetivo primordial o de informar aos cidadaos Amontadenses
sobre os trabalhos realizados em prol da populagao dentro desta Casa Legislativa.

A contratacao se justifica considerando o valor ofertado, abaixo do limite previsto
no inciso 11, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterac6es, como tamb6m pela necessidade
da contratacao que se faz necessaria para o born desempenho desta Casa Legislativa,
entendem justificada a Dispensa de Licitac5o para a contrata9ao da Empresa A AMARO
F DA SILVA - ME, inscrita no CNP| N° 14.769.245/0001-92, mixime considerando que
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a mesma apresentou proposta financeiramente mais vantajosa a Administragao`Pdb
e atendeu as exigencias prevista no item 4.                                                                             -` -+p ---.

3 - ]USTIFICAT[VA D0 PREC0
0bjetivando  subsidiar  este  processo  no  que  tange  a  justificativa  do  preco  da

contratagao  foram  requisitadas  quatro  propostas  do  ramo  pertinente  da  contrata€ao
cujas  propostas  seguem  juntos  aos  autos,  as  quais  apresentaram  os  valores  abaixo
registrados:

PROPONENTES CNP' VAI.ORuNITARIo VALORTOTA|.

A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 R$ 758,00 R$ 9.096,00
A D CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME 17.124.903/0001-87 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
C RENATO M DA SILVA - ME 21.538.778/0001-29 R$ 900,00 R$ 10.800,00

Ap6s  analise  das  propostas  apresentadas,  verificou-se  que  a  mais  vantajosa  a
Administracao Pdblica foi a da Empresa A AMARO F DA SILVA - ME, inscrita no CNP| N°
14.769.245/0001-92, eis que a mesma ofertou o melhor preco do mercado.

4 - DAS COND[COES PARA A CONTRATACAO - HABILITAcfio
Somente poderd ser contratada a proponente cuja finalidade e ramo de atuagao

seja  pertinente  ao  objeto  da  futura  contrata9ao,  e  desde  que  nao  estejam  declaradas
inid6neas  para  licitar ou  contratar com Administracao  Pdblica  Direta  ou  lndireta  ou
punida com sLispensao do direito de licitar com a Camara Municipal de Amontada/CE.

Deverao munir a presente contrata9ao:
a) C6pia do Certificado de Registro de Fomecedores - CRF, emitido por esta Casa

Legislativa,  dentro  do  prazo  de  validade,  guardada  a  conformidade  com  o  objeto  da
licita9ao.

5 - D0 PAGAMENT0
0 pagamento sera realizado mediante apresentagao da Nota Fiscal de realizafao

dos  servigos  contratados  e  recibo  correspondente.  A  fatura  deveri  ser  aprovada,
obrigatoriamente, pela Camara  Municipal de Amontada, que atestari a realizacao  dos
servigos contratados.

6 - DO VALOR E DA CLASSIFICACAO DA DESPESA
0 valor para aludidos servigos 6 de R$ 9.096,00  (move nil e noventa e seis

reais).     E    as    despesas    correrao    por    conta    da    dotagao    or9amentiria    n°
01.01.01.031.0001.2.001, elemento de despesa nQ 3.3.90.40.00, em conformidade com o
Orcamento do Exercicio de 2020.

Amontada - CE., 02 de janeiro de 2020.
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