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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 – CMP. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição do MATERIAL DE 

EXPEDIENTE; EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE 

ESCRITÓRIO. Sendo adequado nas especificações e quantidades solicitadas 

pelo Secretário Geral desta Câmara Municipal. 

 

A presidente da Comissão permanente de licitação da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA, por ordem do Ordenador de despesa, que no uso de suas 

atribuições, vem abrir o presente processo de DISPENSA para contratação de 

empresa para aquisição do MATERIAL DE EXPEDIENTE; EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. Sendo adequado nas 

especificações e quantidades solicitadas pelo Secretário Geral desta Câmara 

Municipal. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A dispensa de licitação tem como fundamento o Artigo 24, inciso IV, da Lei 

Federal de Licitações n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde versa: 

“Art.24: É dispensável a licitação: 

I. (.....) 

II. (.....) 

III. (.....) 

IV.  

 Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 

da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente Dispensa é provinda do processo administrativo n°-016/2017, que 

versa sobre a Contratação de empresa para aquisição do MATERIAL DE 

EXPEDIENTE; EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE 
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ESCRITÓRIO. Sendo adequado nas especificações e quantidades solicitadas 

pelo Secretário Geral desta Câmara Municipal de Paragominas - PA  

                                      RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu a favor das empresas: J.M.COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita 

no CNPJ N° 17.041.496/0001-44, por ter ofertado o menor preço por item em 

21 itens, no valor total: R$  3.890,01 (três mil e oitocentos e noventa reais e um 

centavo) e ALAN ALVES SOARES TECHNOLOGY- ME,  inscrita no CNPJ N° 

26.653.128/0001-48, por ter ofertado o menor preço por item em 05 itens, no 

valor total: R$  30.080,00 (trinta mil e oitenta reais);  em decorrência de serem 

as empresas que propuseram o menor preço por item, em todos os itens a 

serem adquiridos no valor total de R$ 33.970,01 (trinta e três mil e novecentos 

e setenta reais e um centavo) e se disponibilizaram a entregar os produtos de 

imediato. Desta forma, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações n°. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é DISPENSADA. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço fixado pela aquisição foi R$ 33.970,01 (trinta e três mil e novecentos e 

setenta reais e um centavo) tendo a Secretaria Geral da Câmara Municipal 

procedido análise de mercado e o Departamento Contábil e Financeiro se 

manifestou pela confirmação de orçamento disponível.  

Os recursos para o cumprimento das obrigações assumidas serão 

provenientes de acordo com a seguinte dotação orçamentária:  

 

Exercício 2017 

Câmara Municipal de Paragominas. 

00001.01.031.0001.2.001- manutenção da Câmara Municipal. 

33.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Diante do exposto, na condição de Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação desta Câmara Municipal, no uso das minhas atribuições legais e 

considerando a matéria constante neste processo administrativo, venho emitir a 

presente declaração de dispensa, fundamentado no Art. 24, inciso IV da Lei 

Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, para contratação e aquisição do 

presente termo, que para constar, as empresas: J.M.COMÉRCIO LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ N° 17.041.496/0001-44 e ALAN ALVES SOARES 

TECHNOLOGY- ME,  inscrita no CNPJ N° 26.653.128/0001-48  como 

fornecedoras  dos produtos e equipamentos deste processo de dispensa de 

licitação. 

 

Remeta-se à Assessoria Jurídica, para análise e emissão de parecer jurídico, 

visando à formalização da contratação. Em seguida a presidência para 

ratificação do efeito. Assim ocorrendo, que seja a Secretario Geral, para que 

encaminhe a ordem de execução de serviço que juntamente com a nota fiscal e 
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recibo execução do curso, que sejam equivalentes e substituam o instrumento 

contratual com fundamentação no Art. 62 da Lei Federal 8.666/93, visto que o 

valor se enquadra numa dispensa.  

Paragominas – PA, 05 de junho de 2017.  

 

Atenciosamente:  

 

Maria Leuda Pereira 

Presidente – CPL 
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