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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-070101-CMJ 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
 
CONTRATADA: LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO 

DE DADOS LTDA 
 
OBJETO: Contratação de Licença de Uso, Suporte e Manutenção de Sistema 

Informatizado de Folha de Pagamento (FPL), Transparência de 
Dados Pessoais (TDP) e Gerenciador de Dados Online (GDO) à 
Câmara Municipal de Juruti. 

 
BASE LEGAL: Arts.  24, II, c/c o art. 23, II, ‘a’, da Lei Federal nº 8.666/93.  
  

 
I – RELATÓRIO: 
 

 A Câmara Municipal de Juruti, por seu Presidente, enviou expediente à esta 
Comissão Permanente de Licitação aduzindo a possibilidade de contratação de empresa 
para prestar serviços de Licença de Uso, Suporte e Manutenção de Sistema Informatizado 

de Folha de Pagamento (FPL), Transparência de Dados Pessoais (TDP) e Gerenciador de 
Dados Online (GDO), a fim de que se resguarde os atos do Poder Legislativo Municipal. 
 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre analisar o enquadramento legal da contratação dos 
serviços à luz dos critérios estipulados no art. 24, II, c/c o art. 23, II, ‘a’, ambos da Lei nº 
8.666/93. 

 
Segundo o artigo 24, II, do Estatuto das Licitações, é dispensável a licitação 

“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; (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 1998)”. 
 
Com a vigência do Decreto nº 9.412/2018, de 18 de junho de 2018, os valores 

das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da Lei nº 8.666/93 sofreram 
atualização monetária, sendo que, o limite para compras e serviços previstos no 
inciso II, ‘a’, da lei, na modalidade convite, passou a ser de R$176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais). 



 

  

 
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
      CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

CNPJ: 05.846.468/0001-15 – Rua da Saudade, S/N – Centro – CEP: 68.170-000 

           

 

Nessa premissa, conforme se depreende do comando legal destacado, uma vez 
obedecidos os critérios previstos na própria Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
será possível a contratação direta por dispensa, quando a Administração se depare 

com situações em que o valor da compra ou do serviço não ultrapasse 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 23 da Lei nº 8.666/93. 
 

Destarte, o artigo 24, II, combinado com o art. 23, II, ‘a’, da Lei 8.666/93, 
como exceção à regra geral da obrigatoriedade da licitação, permite a dispensa do 
procedimento licitatório para a contratação de serviços em razão do preço proposto, 

cumpridas as formalidades da lei (justificativa do preço, ratificação da autoridade 
competente, razão da escolha do fornecedor, contrato, ato de designação do fiscal do 
contrato e parecer do controle interno). 

 
O agente público, ao necessitar adquirir bens e serviços de pequena monta, 

deve sopesar a carga burocrática de um certame licitatório e a eficiência e economicidade 

advindas da realização de uma dispensa de licitação prevista nos incisos I ou II, do art. 24, 
da Lei de Licitações, pois, dos custos licitatórios temos no mínimo: hora-trabalhada dos 
servidores responsáveis, insumos e outros custos indiretos, não se mostrando 

justificável despender importante soma de custeio e dedicação de recursos 
humanos para se valer de um processo que poderia ser substituído por um 
procedimento bem menos oneroso, rápido e eficaz. Amparado no princípio da 

legalidade, a contratação direta em razão do valor da compra ou do serviço se justifica se 
presentes os requisitos exigidos na lei de regência. 

 

No caso específico, estão presentes os requisitos que autorizam a contratação 
direta por dispensa de licitação em razão do valor, eis que, o objeto envolve a prestação 
de serviços e o preço total de R$9.000,00 (nove mil reais) pelo período de 12 meses 

não atinge o limite estabelecido no artigo 23, II, ‘a’, da Lei nº 8.666/93, que, com a 
atualização pelo Decreto nº 9.412/2018, passou a ser de R$17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais). 

 
 
III – RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR  

 
A empresa foi escolhida porque é do ramo pertinente ao objeto da licitação; 

comprovou com atestados de capacidade técnica do quadro social a atuação prática do 

mesmo objeto para outras pessoas jurídicas públicas, já tendo executado com excelente 
padrão de qualidade, adequação e eficiência os mesmos serviços para a Câmara 
Municipal de Juruti; demostrando possuir notória especialização na área de atuação. 

Portanto, as credenciais da empresa confirmam a capacidade técnica para a prestação dos 
serviços, mostrando-se adequados à plena satisfação do objeto, justificando, portanto, a 
escolha do fornecedor para os serviços a serem contratados. 
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IV – JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

O valor mensal de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) para a pretendida 

contratação se encontra compatível com o praticado no mercado, tendo em vista que 
se trata de serviço de alta complexidade, exigindo responsabilidade técnica pelo resultado 
dos serviços a serem executados, considerando, ainda, que no preço estão incluídos os 

impostos incidentes. Assim, o valor proposto está adequado ao praticado no mercado, 
notadamente considerando-se que a empresa tem uma larga experiência no ramo de 
atuação, sendo que o preço anual de R$9.000,00 (nove mil reais) é o mesmo pago 

pela Câmara Municipal de Juruti no exercício financeiro de 2020. 
 
  

V - CONCLUSÃO 
 

Discriminados os serviços e demonstrado que o preço na proposta analisada é 

inferior ao limite legal, têm-se como preenchidos os requisitos exigidos para a contratação 
direta por dispensa de licitação. As credenciais apresentadas comprovam a qualificação da 
empresa para a prestação dos serviços, sendo adequados à plena satisfação do objeto a 

ser contratado. Por outro lado, o valor da pretendida contratação se encontra compatível 
com o praticado no mercado, tendo em vista que se trata de serviço complexo, exigindo 
qualificação técnica específica para o alcance dos resultados. Assim, uma vez existente a 

necessária afinidade entre o objeto, as normas vigentes e o interesse público, o 
instrumento de contrato deverá ser formalizado, produzindo, por consequência, seus 
jurídicos e legais efeitos. 

 
Diante do exposto, entendemos pela possibilidade da contratação direta 

dos serviços dispostos sem o precedente processo de licitação, uma vez que os 

serviços a serem desenvolvidos enquadram-se nos artigos 24, II, e 23, II, ‘a’, da Lei nº 
8.666/93. 
 

 
Juruti (PA), 11 de janeiro de 2021. 

 

 
 
 

_______________________________________ 
SILVIA LIMA TEIXEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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