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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 
PARECER DE DISPENSA DE LICITAGAO N° 02/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2022. 

Chega as nossas mos, para exame e parecer, proposta de contratagao direta, com 
dispensa de licitagdo, dos bens/servigos acima sucintamente especificados, onde foram 
presentadas razdes faticas e também de ordem legal que autorizariam a pretendida 
contrata¢ao direta. 

Tendo isto em vista, nosso trabalho se desenvolvera do seguinte modo: 

. Analise da fundamentagao fatica; 
. Analise da fundamentagao legal; 
. Condigé6es documentais; 
. Analise do prego proposto; 
. Analise das condigées orgamentarias; 
. Conclusdes; e 

. Elaboragao da minuta de contrato. N
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Desse modo, passemos ao desenvolvimento de cada uma das etapas. 

1. ANALISE DA FUNDAMENTACAO FATICA 

Desnecessario reescrever tais razGes faticas, j4 que o Diretor Comercial expds com 

maestria as razOes de fato que motivaram seu pedido de contratagao direta. Cite-se, ainda a 
importancia do referido servico para Autarquia 

2. ANALISE DA FUNDAMENTACAO LEGAL 

O Art. 24, Il da Lei n° 8.666/93 assim dispée: 

“Art. 24. E dispensavel a licitagao: 
(...) 
ll - para outros servigos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 

na alinea "a", do inciso Il do artigo anterior e para alienagdes, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servic¢co, compra ou 

alienagao de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagao dada pela 
Lei n° 9.648, de 1998); 

3. CONDICOES DOCUMENTAIS   Para sua contratagao a empresa apresentou os seguintes documentos: 

Documentos relativos a regularidade fiscal 
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ. 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal: 
b.1) Certidao Negativa quanto a Divida Ativa da Unido; 
b.2) Certidao de Quitagdo de Tributos e contribuigdes Federais. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual: 
c.1) Certidao de Quitagao de Tributos e Contribuigdes; 
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
e) Prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social (CND-INSS) e Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo (CRF-FGTS). 
Documentos quanto a Regularidade Trabalhista 
f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

Portanto, demonstrou todas as condigdes necessarias para a sua contratacao. 

4. ANALISE DO PREGO PROPOSTO 

Esses valores estao compativeis com os precos de mercado praticado, especialmente se 
levarmos em conta as pesquisas de pregos que ora juntamos. Alias o preco proposto é 
menor pregos que encontramos. 

Deste modo, temos que o prego proposto é razoavel e esta dentro de parametros aceitaveis 
e, portanto, compativel com os precos de mercado. 

5. ANALISE DAS CONDICOES ORCAMENTARIAS 

Consta dos autos a verificagao de suficiéncia orgamentaria para empenhamento das 
despesas oriundas da presente proposta de contratagdo. Logo, atendida a regularidade 

quanto a existéncia de dotagado orgamentaria. 

6. CONCLUSOES 

Por todo o exposto concluimos ser possivel a contratagao direta, com dispensa de 
licitagao, da empresa em referéncia, tendo em vista a fundamentacao fatica e legal 

apresentada ao logo desse parecer. 

De acordo com o objeto e o valor estimado. A Comissao Permanente de Licitagao_ no seu 

parecer reconhece a hipdtese de Dispensa da Licitagao para CONTRATAGAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTAGAO DE 
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO SETOR 
PESSOAL DO SAAE - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODOI/MA, a 
ser adquirido junto a empresa: ADTR SERVIGOS DE INFORMATICA LTDA, residente na 
Praga Alfredo Teixeira, n° 01, Cohab Anil Il, Sao Luis — MA, inscrita no CNPJ sob o n° 

17.422.433/0001-38 no valor global de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais). 

Portanto, apds analise da cotagdo de prego e a documentagao por parte da empresa acima, 
a Comissao Permanente de Licitagao-CPL é favoravel a contratagao do objeto acima de 
acordo com Art. 24, inciso || da Lei federal n° 8.666/93 e suas alteragoes. 

Deste modo, encaminhamos este ato administrativo para Assessora Juridica da Autarquia 

para emitir parecer sobre a Contratagdo em anexo, encaminhamos minuta do contrato. 

Codo - MA, 15 de fevereiro de 2022. 
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