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CAMETA 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 
COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACAO 

AUTUAçAO E JUSTIFICATIVA 

Cameta, 18 de Maio de 2021. 
Q 

Em atencao, ao interesse da Prefeitura Municipal de Cameta, em solicitar 
Contratacao de Pessoa Juridica para fornecimento de insumos de informatica, para atender 
a Prefeitura Municipal de Cameta e Secretarias, solicita corn a maxima urgencia as 
providencias cabiveis uma vez que a contratacao decorre da necessidade urgente da 
aquisicao dos insumos de informatica que dao apoio nas secretarias do municipio de 
Cameta, tendo em vista a necessidade premente de a administracao publica dar 
continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da 
constituicao federal, o qual bem versa sobre o principio vinculante da eficiencia da 
administracao publica, a aquisicao justifica-se das necessidades das secretarias Municipais 
supracitadas do municipio de Cameta, em atender suas demandas corn servicos de 
fornecimento de Insumos de Informatica. 

No que diz respeito a situacao acirna mencionada, informamos que na legislacao 
vigente existe a possibilidade da contratacao direta, conforme justificativas elencadas a 
seguir. 

1. DA CONTRATAcAO DIRETA 
O estatuto de Licitacoes e Contrato (Lei Federal n° 14.133/2021), quando define os 
preceitos de contratacao pela zdministracao Publica, determina que eventos dessa 
natureza sejam precedidos dos respectivos processor licitatorios, exceto em algumas 
hipoteses, quando essa acao pode ser realizada atraves de "dispensa de licitacao" (Art. 
75) e "dispensa de licitacao" (Ins. II). 
Para se utilizar dessa excecao, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 
enquadrado nas permissoes previstas nos artigos antes citados. 

2. DA DISPENSA DE LICITAcAO 
Para a contratacao desejada, a ContrataYao de Pessoa Juridica para fornecimento de 
insumos de informatica, para atender a Prefeitura Municipal de Cameta e Secretarias, 
atraves da contratacao direta, a permissuo legal esta prevista no inciso II do Art. 75 da 
Lei Federal n° 14.133/2021, que transcrevemos abaixo: 

Art. 75. E dispensavel a licita4ao: 
II — para contratacao que envolva vnlores inferiores a R$ 50.000, 00 
(cinquenta mil reais), nocaso de outros servicos e compras. 

3. RAZAO DA ESCOLHA DA CONTRATADA E DO PRECO 
A escolha recaiu em favor da empresa H P WANZELER JUNIOR EIRELI CNPJ a 
15.621.078/0001-09, tendo em vista que apos pesquisa realizada a mesma ofereceu o 
melhor preco de R$: 48.339,50 (quarenta e oito mil trezentos e trinta e nove reais e 
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cinquenta centavos), que de acordo corn o praticado no m.ercado apresentou a melhor 
proposta para esta administracao. 

4.AUTUAcAO 
Considerando as atribuicoes a mim conferidas pelo cargo de Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacoes e Contratos na Pstrutura organizacional fiesta Prefeitura. 

Considerando, ainda, a necessidade de ofertar fiel cumprimento as disposicoes legais 
referentes ao regular tramite processual. 

Registre-se que todos os documentos reunidos e ordenados neste Processo Adminisirativo 
comporao a DISPENSA DE LICITA~AO N° 02562021, cujo objeto e a contratacao de 
pessoa juridica para fornecimerto de insumos de informatica, para atender a Prefeitura 
Municipal de Cameta e Secretarias. 

Neste ato, faro a remessa destes autos a aprec,iacao da Controladoria Geral do Municipio 
para analise e manifestacao de regularidade. 

Atenciosamente, 

Adenilton Batista Veiga 
Presidente da Comissao de Licitacao 
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