
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

  Processo Administrativo nº: 173/2021
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 7/2021-0052
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA,   A  FIM  DE  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratados(as): : R M TAVARES, CNPJ.: 15.048.253/0001-02

 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0052

     A Comissão de Licitação do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ,  por meio do(a)
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO DE  SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  consoante
autorização do(a) Sr(a). CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA, na qualidade de ordenador (a) de
despesas  da Secretaria Municipal de Educação, vem abrir  o presente processo administrativo
para   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA,   A  FIM  DE  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A dispensa de licitação tem com fundamento o inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93

e suas alterações posteriores.

 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 e para alienações,
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

realizada de uma só vez; 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

                 Justificamos a contratação do objeto do presente termo, em razão da necessidade da

aquisição de produtos de informática, para assim dar prosseguimento às atividades de trabalho, uma

vez que existe a necessidade de equipar e renovar os equipamentos dos Departamentos e orgãos

vinculados à Secretaria Municipal de Educação 
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I - CARACTERIZAÇÃO DA JUSTIFICATIVA  DA DISPENSA:

               Mediante aos fatos apresentados, a Secretaria Municipal de Educação solicita esta compra de

forma imediata e por meio de Dispensa de Licitação, uma vez que o Processo Licitatório para tal objeto

está em fase de cotações.

II  -  Razão da Escolha do Fornecedor/Prestador:  O fornecedor/prestador  identificada no item II  foi

escolhido porque (I)  é do ramo pertinente ao objeto demandado; (II)  apresentou toda a documentação

referente  a  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  qualificação  econômico-financeiro  e

qualificação  técnica, o  preço  está  de  conformidade  com o  de  mercado,  o  que  caracteriza  vantajosa  a

contratação à Administração Pública local. 

III - Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores

aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado, notadamente considerando-se a  pesquisa de

preço em apenso aos autos. 

Insta salientar que o setor de compras da Secretaria Municipal de Educação realizou a cotação de

preços com as empresas:  Carla Angélica Grimouth Taveira,  Denilson Lima de Souza e R M Tavares

porém a empresa  R M Tavares apresentou o menor valor  e foi  possível a confirmação do envio das

documentações solicitadas e a disponibilidade imediata para a entrega do produto disposto no termo de

referência. 

Desta  feita,  o  menor  preço,  a  disponibilidade  imediata  do  produto  e  o  encaminhamento  das

documentações, foram fatores fundamentais para a escolha, tendo em vista a urgência da aquisição. 

Assim,  submeto  a  presente  justificativa  a  análise  e  posterior  ratificação  do  Ordenador  de

Despesas Responsável para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

São Miguel do Guamá/PA, 05 de julho de 2021.

Cordialmente,

Edivane Tristão dos Santos Alves
Presidente da Comissão de Licitação

Decreto: 028/2021
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