
 
  

 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 
PODER LEGISLATIVO 

Av. 27 de dezembro nº 424 , Centro, São João da Ponta, Pará, CEP. 68.774-000 
CNPJ.: 01.632.993/0001-87 

 
III= JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
Nos termos do Art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93, nos resta apresentar a justificativa do preço dos 
serviços especificados no Termo de Referência do presente Processo Administrativo n° 004/2017, ficou 
constatado que o preço global apresentado na proposta da Empresa “ SIAP- SISTEMAS INTELIGENTES E 
AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 19.166.632/0001-58, no valor global de 
R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais ), acostada deste processo, coaduna-se com a contraprestação dos serviços 
pretendidos, diante das necessidades da Câmara Municipal, que se configura como prestador singular e 
de notória especialização acerca dos citados serviços. 
 
O valor mencionado, encontra-se dentro dos parâmetros aceitáveis e praticado no âmbito da 
Administração Pública, do porte deste Poder Legislativo Municipal, inclusive pelo grau de 
comprometimento e dedicação de seus profissionais, em razão do alcance e da expressão do objeto da 
contratação. 
 
Diante do exposto, a contratação pretendida, deve ser realizada com a Empresa acima descrita, levando-
se em consideração a proposta ofertada, correspondente a uma justa retribuição dos serviços a serem 
executados. 
 

IV= DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Com fundamento no Inciso II, do Art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que regula o 
instituto de licitações e contratos administrativos na Gestão Pública, a presente Comissão Permanente de 
Licitações, representada pela sua Presidenta, OPINA pelo reconhecimento da situação de Dispensa de 
Licitação, sob o n° 001/2017, a favor da Empresa “ SIAP-SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO 
PRODUTIVA LTDA- ME, CNPJ N° 19.166.632/0001-58, para prestação dos serviços de Licença de Uso, 
através de locação de Sistema Informatizado  ( Software ) , para a gestão Pública na área de Recursos 
Humanos (folha de pagamento ), para atender às necessidades da Câmara Municipal de São João da 
Ponta- Pará, no valor de R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais )  e, considerando tudo que consta neste processo 
administrativo n° 004/2017, vem emitir a presente Declaração. 
                                                      
Face ao disposto no Art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, levo ao 
conhecimento do Excelentíssimo Vereador Presidente da Câmara Municipal, do presente processo 
administrativo já instruído, para que seja processada a Ratificação de Dispensa de Licitação, caso esteja 
de acordo, após o Parecer da Assessoria Jurídica desta Corte Legislativa, sobre a hipótese. 
                                      
                                             

São João da Ponta- Pará, 19 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
ANA CRISTINA MOURA DE LIMA 

Presidenta da CPL 
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