
Estado do Maranhão 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.001/2021-CMSA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021-CMSA 

Objeto: 
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços do programa do sistema de contabilidade 
pública e de pessoal para a Câmara Municipal de Matões/MA no prazo de 1 2  (doze) meses, para atender as 
ações administrativas e legislativas ao regular funcionamento das suas atividades, no exercício financeiro de 
2021 . 

RAZÃO DA ESCOLHA: 

A escolha recaiu sobre a pessoa jurídica, da firma ADTR - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L TOA, devidamente 
registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ: Nº 1 7.422.433/0001 -38, localizada na Praça Alfredo 
Teixeira nº 01 - Bairro COHAB/ANIL Conjunto l i  - CEP: 65.050-090 - no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão, deu-se em face do preço e sua capacidade técnica, que satisfaz plenamente o interesse deste 
órgão. 

01· As necessidades da Câmara Municipal são de interesse às ações administrativas e legislativas ao 
regular funcionamento das suas atividades, que devem prevalecer sobre qualquer espécie de burocracia, por 
isso, não tem condições de aguardar os prazos exigidos na Lei para abertura de processo licitatório. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

Procedeu-se com análise da proposta e seu preço atende a necessidade da administração e, conciliando a 
questão da adequação de preço ao limite do valor máximo legal, que apresentou seu preço global na execução 
dos serviços do programa do sistema de contabilidade pública e de pessoal no valor mensal de R$ 615,00 
(seiscentos e quinze reais) e o valor global de R$ 7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais) para o Poder 
Legislativo Municipal de Matões/MA, portanto, dentro do limite prudencial da dispensa de licitação em 
obediência a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

DECLARACÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Matões/MA, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o que consta deste processo administrativo de Dispensa de Licitação, vem emitir a presente 
declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso I do art. 24 da Lei Federal Nº . 8 .666/93, alterada 
e consolidada, para contratação da execução dos serviços que apresentou seu preço global de R$ 7.380,00). 
Para a necessidade e interesse da administração, nos termos das cláusulas e condições do Contrato a ser 
pactuado pelas partes. 
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Assim, nos termos do art. 24, 1 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações vêm comunicar ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Matões/MA da presente declaração, para que se proceda à análise dos 
procedimentos adotados e a devida ratificação e publicidade da Dispensa de Licitação, com vigência da 
assinatura do referido contrato após análise e emissão de parecer Jurídico. 

Proceda-se as comunicações necessárias. 

Matões/MA, 05 de janeiro de 2021 

� 
Raimundo de Moura Silva Júnior 
Pregoeiro Presidente da GPL 
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MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N .  001 /2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços do programa do sistema 
integrado de contabilidade pública e de pessoal para a Câmara Municipal de Matões/MA, para atender 
as ações administrativas e legislativas ao regular funcionamento das suas atividades, no exercício 
financeiro de 2021 . 

Nome da Empresa CNPJ nº 

ADTR - Serviços de Informática Ltda 1 7.422.433/0001 -38 
J. &. R. Soluções Tecnologia Ltda - ME 20. 767 .41 3/0001 -03 
L. M. Santos Castro 1 2.243.468/0001 -96 

Matões/MA, 05 de janeiro de 2021 . 

Raimundo de Moura Silva Júnior 
Pregoeiro/GPL 

AntoniJ.!::;;antos 
Equipe de Apoio/CPL 
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Preço 
Global 

7.380,00 
8.640,00 
9.840,00 


