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DISPENSA DE I,lcITACA0 N9 007 "02 2

PROCESS0 N9 2022.06.29.01

A Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao da Camara Municipal de Amontada,
consoante  autoriza¢ao  do  Presidente  da  Camara  Municipal  de Amontada/CE,  Sr.  Pau]o  Berg
Melgago, vein abrir o Processo de Dispensa de Licita9ao cujo objeto 6 a Prestacao de Servigos na
Confec€ao  de  Galeria  de  Fotos  dos  Vereadores  Bienio  2021/2022  e  Quadros  Individuais  de
Vereadores junto a Camara Municipal de Amontada.

1 - FUNDAMENTACAO LEGAL
Este  processo  de  Dispeusa  de  Licitagao  encontra  esteio  no  inciso  11  do  art.  24  da  Lei

Federal n9 8.666/93 e suas alterac5es posteriores, cujo texto 6 o seguinte:

"Art. 24 - i dispensavel a licita9ao:"

11 - para outros servi9os e compras de valor ate 10% (dez por cento) do
limite  previsto  na  alfnea  ''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 alienafao de maior vulto que
possa ser realizada de uma s6 vez;  (Redagao dada pela Lei n9 9.648, de
27.5.98).

Com a entrada em vigor do  Decreto  nQ 9.412  de  18 de junho de  2018,  na hip6tese de
aquisic6es por 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  (trinta  e  trfes  nil  reais)  para  obras  e  servicos  de
engenharia e R$ 17.600,00 (dezessete nil e seiscentos reais) para os demais servifos e compras.

2 - |UST]F[CATIVA DA CONTRATACAO
A  razao  da  contratagao  justifica-se  mediante  a  necessidade  demonstrada,  bern  como

respalda-se no artigo supramencionado, vistas a desnecessidade da realiza9ao de procedimento
licitat6rio para concretizar a contrata¢ao em comento.

Nas palavras de Mar9al |usten Filho (2004, p. 236):

A pequena relevancia econ6mica da contrata9ao nao justifica gastos com
uma licita9ao comum. A distin9ao legis]ativa entre concorrencia, tomada
de pregos e convite se filia nao s6 a dimensao econ6mica do contrato. A
lei determinou qiie as formalidades pr6vias deverao ser proporclonais
as peculiaridades do interesse e da necessidade ptiblica. Por isso, tanto
mais  simples  sefao  as  formalidades  e  mais  ripido  o  procedimento
licitat6rio    quanto    menor   for   o   valor   a    ser   desprendido    pela
Administra9ao Ptib]ica. OUSTEN FILHO, MARquL. Comentatos a Lei de
Licitaf6es  e  Contratos  Administrativos.  10a  ed.  S5o  Paulo:  Dial6tica,
2004).

A Dispensa de Licita9ao 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 alterag6es, como
tamb6m pela necessidade da contrata9ao que se faz necessiria para o born desempenho desta
Casa Legis]ativa, portanto, entende-se justificada a Dispensa de Licitaf5o para a contrata95o da
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empresa  EL[NELDO  BENTO  DE  0LIVE[RA  -  ME  (Neudo  Produc6es),  inscrita  no  CNP)  N9
19.074.283/0001-44,    mixime    considerando    que    tat    empresa    apresentou    proposta
financeiranente mais vantajosa a Administra9ao  Priblica e atendeu  as exigencias  prevista no
item 4.

A contratapao se justifica pela essencialidade da aquisicao de material permanente para
a  Camara   Municipal  de  Amontada,  com  o  prop6sito  do  regular  andamento  da  maquina
administrativa.

3 - ]USTIF[CATIVA DO PRECO
Objetivando subsidiar este processo no que tange a justificativa do prego da contratacao

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

PROPONENTES CNpl VALOR TOTAL
STAR MANIA FOTO FILME LTDA 03.797.680/0001-04 R$ 6.580,00
ELINELDO BENTO DE OLIVEIRA - ME 19.074.283/0001-44 R$ 5.920,00
| S CINE FOTO SOM LTDA 07.017.040/0001-95 R$ 7.090,00

MEDIA R$ 6.530,00

Ap6s analise de cada item das propostas apresentadas, verificou-se que a mais vantajosa
a Administra9ao Ptiblica, em todos os items, foi a empresa EL[NELDO BENTO DE OLIVEIRA - ME
(Neudo  Produf6es), inscrita no  CNpl N9  19.074.283/0001-44, eis que a  mesma  ofertou  o
melhor prego do mercado.

4 - DAS CONDICOES PARA A CONTRATACAO - IIAB[LITACAO
Somente  podera  ser  contratada  a  empresa  cuja  flnalidade  e  ramo  de  atuafao  seja

pertinente ao objeto da futura contratagao, e desde que nao estejam declaradas inid6neas para
licitar ou contratar com Administra9ao Priblica Direta ou lndireta ou punida com suspensao do
direito de ]icitar com a Cfmara Municipal de Amontada/CE.

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

5 - D0 PAGAMENT0
0 pagamento sera realizado mediante apresentac5o da Nota Fiscal de fornecimento das

mercadorias  e  recibo  correspondente.  A  fatura  deveri  ser  aprovada,  obrigatoriamente,  pe]a
Camara Municipal de Amontada, que atestari a entrega do material solicitado/contratado.

6 - DO VALOR E DA CIASSIFICACA0 DA DESPESA
0 valor para a aquisi9ao das mercadorias sera de R$ 5.920,00 (cinco mi], novecentos e

vinte     reais).     As     despesas     correrao     por     conta     da     dota9ao     or9amentiria     NQ
16.01.01.031.0001.2.106,   elemento   de   despesa   nQ   4.4.90.52.00,   em   conformidade   com   o
Orgamento do Exerclcio de 2022.

Amontada - CE., 30 de junho de 2022.

flo/Iuuul     ffull.    ridJAlna
Patricia Alves Teixeira

Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao


