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                                             COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
                                               DISPENSA DE LICITAÇÃO  n° 001/2016 
 
                                                       JUSTIFICATIVA DA DISPENSA 
1= DO OBJETO 
O  presente  processo  de  Dispensa  de  Licitação, tem  por  objeto   a  contratação   de  empresa  
prestadora de serviços ,especializada  em “ Implantação  e Manutenção  do  Portal Eletrônico, Site 
Institucional da Câmara Municipal  e  veiculação ao portal de transparência Pública “.               
2=DA JUSTIFICATIVA 
     I= Considerando a necessidade de um portal eletrônico para a Câmara Municipal, o qual  
tem por finalidade a transparência de todas as ações executadas pelo Poder Legislativo; 
   II= Considerando que a internet é um instrumento de publicação eficiente dos últimos  
Tempos; 
  III= Considerando que  o  funcionamento  do  Portal  Eletrônico para Câmara Municipal é  
Indispensável com vistas a transparência na administração pública, bem como e combate e  
Prevenção a corrupção, dispostos através da Constituição  Federal  de 1988, LC 101/2000 
(LRF), Lei Complementar 131/2009 ( Lei da Transparência ), Lei  n° 4.717/65 ( Lei da Ação  
Popular ), Lei n° 8.429/92 ( Lei  de Improbidade Administrativa), Lei n° 8.666/93 ( Lei  de 
Licitações  e  Contratos ), Lei  n° 8.159/91 ( Lei da Política Nacional e Arquivos  Públicos  e  
Privados  ),  Decreto  Lei   n° 201/67  (  Crimes  de  Responsabilidade  de  Prefeitos    e  de  
Vereadores ) e a Lei n° 12.527/2011 ( Lei de Acesso a Informação ). 
  IV= Considerando que o preço constante da proposta está de acordo com a realidade de 
mercado; 
   V= Considerando que o valor da contração para  atendimento  ao objeto acima descrito,   
encontra-se abaixo do valor previsto nos termos do Inciso II, do art. 24 da Lei Federal n°  
8.666/93, que possibilita a utilização da”dispensa de licitação”,conforme fundamentação 
a seguir: 
Art. 24.... 
   II= para outros serviços e compras de valor até 10% ( dez por cento ) do limite previsto 
 na alínea “a” do Inciso II do artigo anterior ( art.23) e para alienação nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação  
de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. 
3= DO EXECUTANTE 
DAMASCENO FURTADO & Cia Ltda –ME 
CNPJ: 07.343.918/0001-82 
Rua Celso Machado, n° 3880- Bairro Novo- São Francisco do Pará (PA)- CEP. 68.748-000 
 
4= RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE ( Art.26,§Único, Inciso II ) 
A indicação para  contratação  recaiu  sobre  a  empresa  acima  mencionada, em  razão  de  
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 apresentar o menor  preço,  proposto  em  orçamento, bem como trata-se de empresa que 
 já   realizou   a   implantação  e  adequação  do  Portal   em  outros  Municípios  da  região,  
 apresentando-se  de forma adequada ao fim específico.  
5= DO PREÇO 
Pelo ajuste  prévio  contratual, a empresa  contratada perceberá a importância líquida e  
certa  de  R$ 5.520,00  ( cinco mil, quinhentos e vinte reais ), valor este  que se encontra  
estabelecido na proposta, parte integrante deste processo. 
justifica-se, por ser o preço praticado na região e vantajoso para o Erário , estando assim, 
atendido o disposto no Inciso III, § Único, do art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 
6= PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
A execução  dos  serviços  constantes  do  objeto deste processo,  dar-se-á no prazo de 06 
 ( seis )  meses,  a  vigorar  a  partir  da  assinatura   do   instrumento   contratual,   com   a 
 Implantação do Portal Eletrônico no prazo de 10 ( dez) dias úteis, a partir da expedição da 
 ordem de serviço e a manutenção , Site institucional da Câmara Municipal e veiculação de 
transparência pública, com data limite 31 de dezembro de 2016. 
 
7= DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS                                                                               
7.1= DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da execução do objeto de 
que trata este processo, correrão por  conta da  dotação orçamentária:  33.90.39.00, na 
Programática : 01.031.0001.2.001 ; 
7.2= DO RECURSO FINANCEIRO:  “Transferência   Constitucional  ao  Poder Legislativo”.  
8= DA HABILITAÇÃO 
Para habilitação, serão necessários a apresentação dos seguintes documentos: 
   a)=Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
   b)=Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 
   c)=Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal,Estadual e Municipal; 
   d)=Contrato Social ( empresa), Cédula de Identidade e CPF do representante; 
   e)=CNPJ/MF; 
    f)=Alvará de Funcionamento. 
 
Pelas   exposições, acima   elencadas,  a  Comissão   Permanente  de  Licitação  da  Câmara  
Municipal  de São  João  da  Ponta -PA.,representada pelo seu Presidente,opina  
favoravelmente  pela  contratação  direta da empresa “Damasceno Furtado & Cia Ltda -
ME,” inscrita no CNPJ sob o n° 07.343.918/0001-82, para  a  prestação  dos  serviços  
constantes  do objeto deste processo administrativo,com fundamento no art. 24,II, da Lei 
federal n° 8.666/93.  
 
                    Câmara Municipal de São João da Ponta- PA., 13 de julho de 2016. 
 
                                                     
                                                      Valnir Rodrigues Monteiro 
                                                              Presidente de CPL 
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