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                                                             ASSESSORIA   JURÍDICA 
                                                               PARECER  JURÍDICO 
                             PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  N° 001/2016 
 
OBJETO:   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 “. 

                  
CUSTO ESTIMADO:   R$  5.520,00 ( Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais ), pagáveis em 06 
( seis ) parcelas de igual valor, sito R$ 920,00 ( novecentos e vinte reais ). 
 
A exigência para o procedimento licitatório está disposta no artigo 37, Inciso XXI da  
Constituição federal /88 e regulamentada pela Lei n° 8.666/93. 
conforme se  verifica  no  presente  processo  de  Dispensa  de  licitação,  o  valor a  ser 
contratado é inferior a R$ 8.000,00 ( oito mil reais ) e nessa situação, o artigo 24, da Lei 
Federal n° 8.666/93 dispõe sobre o seguinte: 
Art. 24= É dispensável a licitação: 
    II= para outros serviços e compras no valor de até 10% ( dez por cento ) do limite 
previsto na alínea”a”, do Inciso II do artigo anterior ( art.23) e para alienações, nos casos 
previstos em Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
Cumpre-se salientar que a alínea “a” do Inciso II do artigo  art.23 mencionado na norma 
citada, imediatamente acima é a modalidade licitatória “ Carta Convite”, cujo valor limite é 
até R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais) e portanto, sendo dispensável contratação no valor de 
10% ( dez por cento), correspondentes a R$ 8.000,00 ( oito mil reais ), obediência do 
art.24, Inciso II. 
Em decorrência das justificativas apresentadas , na fundamentação contida no Inciso II do 
Art. 24 e o disposto no art. 38, Parágrafo Único,  emitimos o parecer favorável a 
contratação direta por Dispensa de Licitação, da empresa “ Damasceno Furtado & Cia Ltda-
ME, CNPJ n° 07.343.918/0001-82, por cotar o menor preço no valor de R$ 5.520,00 ( cinco 
mil, quinhentos e vinte reais ). 
                                                              É o parecer. 
 

Câmara Municipal de São João da Ponta- PA.,  13 de julho de 2016. 
 

 
 
      
               

Assessor Jurídico 
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