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Plucesso Adnrinistralin n° 2022.03.15ml

A Presidente  da  Comissao  Permanente  de  Licitag5o da  Camara  Municipal  de
Amontada,  consoante autorizagao do  Presidente  da Camara Municipal  de Amontada/CE  o
Senhor Paulo Berg Melgaap, vein abrir o processo de Dispensa de Licita€ao cujo objeto 6 a
Aquisi95o de 09  (move)  Passagens A6reas no trecho Fortaleza - Brasilia - Fortaleza, para os
Vereadores  do  Legislativo  de Amontada,  participarem  da XXI  Marcha  dos Vereadores  do
Brasil, promovido pela Uniao dos Vereadores do Brasil -UVB, no periodo de 25 a 29 de abri]
de 2022.

1 - FUNDAMENTAqA0 LEGAI,
Este processo de Dispensa de licitagao encontra esteio no inciso 11 do art. 24

da Lei Federal n9 8.666/93 e suas altera96es posteriores, cujo texto e o seguinte:

``Art. 24 -E djspeusavel a licita9ao:"

(...)

11 - para outros servi¢os e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite
previsto  na  alinea  na",  do  inciso  11  do  artigo  anterior e  para  alienac6es,  mos
casos previstos  nesta  Lei, desde que n5o se refiram a parcelas de urn mesmo
servi9o, compra ou alienapao de maior vulto que possa ser realizada de uma s6
vez; (Reda€5o 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 pol. dispensa de licitacao, fundamentadas mos incisos I e 11 do art. 24
da  Lei  nQ  8.666, de 21  de junho de  1993, "para outros servigos  e compras  de valor de ate
10%  do   limite  previsto..."  o  valor  atual  6  de  R$   33.000,00  para  obras  e   servigos   de
engenharia e R$ 17.600,00 pra os demais servigos e compras.

2 - iusTIFlcATlvA DA cONTRATAqao
A razao da contratagao justifica-se mediante a necessidade demonstrada, bern

como  respalda-se  no  artigo  supramencionado,  vistas  a  desnecessidade  da  realizagao  de
procedimento licitat6rio para concretizar a contratagao em comento.

Nas palavras de Margal Justen Filho (2004, p. 236):

A pequena reJevancia econ6mica da contratagao nao justifica gastos com uma
licitaFao comum. A distingao legislativa entre concorrencia, tomada de pregos e
convite se filia nao s6 a dimensao econ6mica do contrato. A lei determinou que
as   formalidades   pr6vias   deverao   ser   proporcionais   as   pecu]iaridades   do
interesse  e  da  necessidade  ptiblica.  Por  isso,  tanto   mais  simples  serao  as
formaLidades e mais rdi)ido o procedimento licitat6rio quanto manor for o valor
a   ser   desprendido   pela  Administra9ao   Ptiblica.   UUSTEN   FILHO,   MARCAL.
Comentirios a Lei de LicitaF6es e Contratos Administrativos. 10a ed, Sao Paulo:
Dial6tica, 2004).

A   Dispensa   de   Licitacao   justifica-se   ante   o   exposto   no   citado   acima,
considerando  o  valor  ofertado  abaixo  do  limite  previsto  no  inciso  11,  do  art.  24  da  Lei
8.666/93  e  suas  altera95es,  como  tamb6m  pela  necessidade  da  contratacao  que  se  faz
necessaria para o born desempenho desta Casa Legislativa, portanto, entende-se justificada a
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no  CNP|  N°  00.623.949/0001-48,  maxime  considerando  que  tal  empresa  apresenEau~
proposta financeiramente mais vantajosa a Administragao Pdblica e atendeu as exigencias
prevista no item 4.

3 - |USTIFICATIVA DO PRECO
0bjetivando subsidiar este processo no que tange a justificativa do pre9o da

contrata9ao  foram  requisitadas  propostas  de  tres  empresas  especializadas  na  atividade
objeto da contrata9ao, cujas propostas seguem juntos aos autos, as quais apresentaram os
valores abaixo registrados:

PROPONENTES CNPI QUANT. VALORUNITAR]O VALORTOTAL

WENDELL G. DE M. PAIVA -ME 10.346.720/0001-67 09 R$ 1.945,62 R$ 17.510,58

BRASIL E MATOS LTDA - ME 00.623,949/0001-48 09 R$ 1.924,80 R$  17.323,20

|AILSON FERNANDES DE PAIVA -ME 17.666.877/0001-19 09 R$ 1.950,00 R$ 17.550,00

Ap6s analise das propostas apresentadas, verificou-se que a mais vantajosa a
Administra¢ao  Ptiblica  foi  a  empresa  BRASIL  E  MATOS  I,TDA-ME,  inscrita  no  CNP|  N°
00.623.949/000148, eis que a mesma ofertou o melhor pre€o do mercado.

4 - DAS CONDICOES PARA A CONTRATAgivo - HAB]LITACA0
Somente  poderd ser contratada  a  empresa  cuja  finalidade  e  ramo  de atua95o seja

pertinente ao objeto da futura contrata95o, e desde que nao estejam declaradas inid6neas
para  ]icitar  ou  contratar  com  Administracao  Ptib]ica  Direta  ou  lndireta  ou  punida  com
suspensao do direito de licitar com a Camara Municipal de Amontada/CE.

Deverao munir a presente contratacao:
a) C6pia do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Casa Legislativa.

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

fornecimento das Passagens A6reas e recibo correspondente. A fatura devera ser aprovada,
obrigatoriamente,  pela  Canal.a  Municipal   de  Amontada,  que  atestafa  a  aquisigao   das
passagens a6reas.

6 - D0 VALOR E DA CLASSIFICAtio DA DESPESA
0 valor para a aquisig5o sera de R$ 17.323,20 (dezessete nil trezentos e

vinte  e  tres  reais  e  vinte  centavos).  As  despesas  correrao  per  conta  da  dotagao
or9amentiria   n°    16.01.01.031.0001.2.106,   elemento   de   despesa    nQ   3.3.90.33.00,   em
conformidade com o Ongamento do Exerc[cio de 2022.

Amontada -CE,15 de marco de 2022.
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