
Câmâra Municipal dê Nova Lalanjeiras
Êstado do Paraná

CNPJ n'. 95.587.663/000í-60
Ruê Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mailr ç!!lAtpÍ2!!4!l .qq.E! / licitacao@omnl. pr. qov. br
Fone: 142) 3637'1202

MEMORANDO

Dei Prêsidente da câmara Municipal de Novâ Laranjeiras

Parai Comissáo Permanentê de Licitaçôes

Ref.: Aquisição de Scanner de Mesa.

Prezados,

Solicito que sejam tomadas as devidas providências paÍa a aquisiçáo de um

Scanner de Mesa de alta velocidade, que possua capacidade de no mínimo 40

(quarênta) folhâs na bandeja/alimentadoí, possua conexáo Wirelles, Rede Ethernet

e USB, scaneie colorido em Írente e verso, que encaminhe a digitalizaçáo por USB

e/ou e-mail e aindã que a êmpresa vencedora instale o software em todos os

computadores da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras.

Atenciosamente,

Nova Laranjeiras, em 09 de março de 2022.

ES S SANTOS
amara



ci'Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ nÔ. 95.587.663/000160
Rua Rio GÍandê do Sul, no. 2122 Centro - CEPI 85350-000

E-mailr contatofôcmnl.pÍ.qov.br / licitacao(ôcmnl.pr qov br
Fonê: (42) 3637-1202

JUSTIFICATIVA

Após pedido do Presidênte desta Casa de Leis para aquisiçáo de um Scanner

de Mesa de alta velocidade, que possua capacidâde de no mínimo 40 (quarenta)

Íolhas na bandeja/alimentador, possua conexáo Wirelles, Rede Ethernet e USB,

scaneie colorido em frênte e verso, que encaminhe a digitalizaçâo por USB e/ou e-

mail e ainda que a empresa vencedora instale o software em todos os computadores

da Câmâra l\4unicipal de Nova Laranjeiras, a Comissão Permanente de LicitaçÕes

tomará as devidas providências para atender o pedido.

Assim, será realizada uma pesquisa de preços, para a posterior contraçâo de

uma empresa para fornecimento do Scanner com as devidas caracteísticas

solicitadas.

Nova Laranjeiras, 09 ma.ço de 2022.

N

Presidente da nte de Licitaçôes

í1.

ád..**" -d- -lÍ à J{r-'l*(i{
SOLANGÉDE FATIMA ALMEIDA

l\4embro

í:.

EDINO NOVAKOSKI
l\y'embro



Assunto Orçãmento parà Scanner de M€sa

De <licitâcao@cmnl.Pr.9ov.br>

Parü <anaclterres@holmail.com>,
Íaü)acub?

Data

<contato@enternetinformatica.com.br>,
<elshaddâinet@msn,com,br>, <kella@cnett,com,br>,
<luciano.eletromoveis@hotmail.com>, <mel o.mello@grnail com>,
<nb@nbinformaticê.corn.br>, <neinformatica20lS@gmail,com>,
<paulodeÍreitas@gmail.com>, <tolonioluciàno@gmail.coÍn> r

2a22-A3-0914:2O

. MODELO ORÇAlvlENTO,doc(-146 KB)

Boa Tardel

Tendo em vjsta que a Câmâra líunicipal dê Nova Laranjeirãs está reêllzando procedimento licitatório pãra â
Aquisição dê 01 (trm) §c4a4e4lellese que possuâ ôs seguintês caracteristicasi

- Scanner de 14esâ de âlta velocldade;

- que possua capacidâde de no mínimo 40 (quârenta) folhas na bandejô/alimentador;

- Possua conexões Warelles, Rede Ethemet e USB;

- Scaneie colorido em frente e verso;

- Que encaminhe a digitalização por USB e/o! e-Ínôil;

- E âindà que ô empresâ vencedorâ instale o softwarc em todos os computadores da Cámara Municapal de Nova
Laranjêiras.

vimos respeitosâmentê. solicítâr o.çamento pâra o referido item.

O Orçamento devidamente preenchido com as jnformações solicitadas no modelo de orçamento (em ânexo)
deverá ser enviâdo para o e-maili licitacao@cmnl.çtrgg]LDI

Prâzo pêÉ o envio do orçamento: olGi!çOjlesjleis.

Quâlquer dúvida entrar em contato pelo telefone (42) 3637-t2O2, tõlâr com Màicon.

Fêvor confirmar o recebimento,

Atenciosamente,

Presidente da Comissão Permânente de Licttações

Cârnarà l4uniclpâl de Nova Laranjeiras



Re: Orçamehto para Scônner de Nesa
Rodrigo íYelio <melio.mello@qmail.com>
<licliacao@cmnl,pr.9ov.br>

2422-03-10 73:46

. oRçAI\4ENTo SCANNER CAI4ARA NL.pdf(-416 KB)

Boa tarde, tLrdo bem?
Em aôexo, conforme soiicitado.
Agradeço o contato e a confiança e me coloco a disposição para
cotações. Obrigado.

lü!t)

eventuais esclârecimentos e futuras

De

PaÊ

Data

Rodrigo de I'4ello More,es
Analista de Sistemàs
Conexão Inio.máhcô

Tel 42 3635 5575
42 997f-9727

Csube
aàl.^_,.

ol ')
k1

. ,. & Livrê de vírus. www.avast.com.

Em qua., 9 de maí de 2022 às 14:22, <ticitacao@cmnl.o_f,gov.br> escreveu:

Boa Tàrde!

Tendo em vistâ qle a câmôÍa Municipar de Nova Laranjeiras está rearizando procedimento ricitâtóÍio paÍâ ôAquisição de 01 (um) scârrêr de Mesa que possua as segujntes caracterísflcas:

- Scanner de lrlesâ de alta velocidadei

- Que possua capôctdade de no mínimo 40 (quarenta) fothas na bandeja/alimeôtador;

- Possua conexões Wirelles, Rede Ethernet e IJSB;

- Scôneie colorido em frente e verso;

- Que encàmjnhê a digjtãlização por USB e/ou e-mêit;

- E ainda que a empresa vencedora lnstãle o soitware em todos os computadores dô Cârnara lvunlcipal de Nova
Lâranieirôs.

vimos respeitosamente, sollcitar orçamenfo parâ o referido item.

o orçamento devidamente preenchido com as infoÍmações soticitadas no modero de orçamento (em anexo)deverá ser enviado pàra o ê-mail: licitacao(ôcmnl.plgptlbf

Prazo para o envio do orçamento: q5-(ei!eq) dias úteis.

Qualquer dúvlda entrar em contato pelo têlefone (42\ 363?_12O2t falar com lyaicon.

Fôvor conflrmar o recebimento,

Atenciosamente,

Presidente dô Comissão permanent€ de Licitações

Câmara t4unicipàl de Nova Laranjeiras



Câmaía IVlunlcipal de Nova Lâranjeiras
Estado do Paíâná

cNP.l no 95 587 663/0001'60
Rua Rio GÍândê do Sul, n" 2122, CentÍo - CEP: 85350-000

E-mall: contato@cmnl.pr oov.br / licitacâo@cmnl.pr.oov.bi
Fonei (42)3637-1202

A Câmara N4unicipal de Nova Laranjeiras-PR vem através do presente solicitar

orçamento para os Produtos abaixo:

O orçamento devidamente preenchido, assinado e carimbado deverá ser enviado
para o e-mail: licitacao@cmnl.Or.qov.br

DADOS DO COMPRADOR
RAZÀO SOCIAL Câmara lvlunicipa de Nova Laranjeiras

CNPJ 95587.663/0001-60 I lNScRlÇÃo ESTADUAL I Isento
ENOEREÇO Rua Rio Grande Do Sul, No 2122 - Centro - Nova Laranjeiras - PR

TELEFONE/E"MAIL G2\ 3637 1202 / licitacao@cmnl.pr.qov.br
FORMA DE PAGAMENTO: A Vista

DADOS DO VENDEDOR
RAZAO SOCIAL R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP

CNPJ 07.161.411l0b01-08 lINSCR|ÇÃOESTAoUAL 19032626642
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONARIO JOAO IV]ARIA 546 CEI\ TRO

TELEFONE/E-MAIL 42 3635-5575 - mello.mello@qmail.com

ITEM DESCRIçAO PRODUTO OUANTIOAOE PRAZO DE
ENTREGA

VALOR
UNITÁRO R$

VALOR
TOTAL R$

01 Scanner de Mesa com as seguinles
cârâcteristicâs mi nirnâ§l

- Soanncr de Mesâ dc alrâ veloeidadc:
- Q{í possun cap cidade de no minimo
40 (qrürrcnta) folhos
batrdrja/aln entadori
- Possua concrôes Wtrellcs. Rcde
Elheffct e I-lsB:
- Scalcie colo.ido ern frenle e verso:
- Que encrnrnhe r d,gitalização por USB

- lnstalâçàr do soft]laÍe el» todos os

compuiado.es (10) da Câmarn I\4uniuipal

01
ScanneÍ de

MESâ
corporativo

ADS28OOW,
Íouchscreen,
Duplex, Wi-Fi,

Ethernet,
Brother

lnstalado

30 dias 4.750,00 4.750,00

TOTAL GERAL R$ 4,750,00
VALIDADE DO ORÇAN4ENTO: 30 DIAS

NOIVE DO RESPONSÁVEL:
RODRIGO DE MELLO MORELES
L. DO SUL, 10 MARÇO 2022

CARIMBO DO CNPJ

R DE MELLO
MORELES

INFORMATICA:
071614110001
08

Assinado de forma
digital por R DE

MELLO I\4ORELEs

INFORMATICA:07161
41 1000108
Dados: 2022.03.10
13:4306 -03'00'ASSINATURA Do RESPoNSÁVEL



ORçAMENÍO NB INFORMAÍICA

Dàniele Cruz <cruzisdaniele@gmail com>

<licitacao@cmnl.Pr,gov br>

2022-O3-14 14144

rcunocubeS
De

. orçarnento nlv.jPeg(-8'1s KB)

Boa tarde, seque anexo orçamento so icitado'

Nb lnformat €ai
(42) 99900-8700.
(42) 363s-2A23

Por qentileza confirmar rêcebimento Obrigada!1

orçâmento nlv jPeg

-845 KB



Câíiârâ N,lunlc palde Novâ Larânjêirâs
Estâdo do PaÍaná

CNPJ no 95.587.663i 0001-60
Rua Rro Grande do Sul no 2122 cenao - CEP: 85350,000

E mall q_o.-G:!q@.mnl.eí oov bÍ / lrcilâcâo@cmnl.or qov br
Fone (42)3637-1202

A Oânrarâ li'lL apr Ce Nova Lârãnjeiras,PR vem âtrâvés do presente soltcttar
crÇa ieaio par . os i)rodlrtos âbaixo

DADOS DO COMPRADOR
o soclaL

CNPJ
ENDERECO I rã Rio Gíàraie Do Sul N'2122 - Centro - Nova Laran lras - PR

ÍELEFONE/E-MAIL, 2,:lj:l;',1202 / citacao@cmnlpr.qov.br

( ámara Ivlrrn clpal de Nova Laranjeiras
§5 587.663/0001,60 O ESTADUAL

o,-"ç..,..! aíbA €
O ESTADUAL

FORIMA DE PAGAMEÍ\j :O: A v stá

TELEFONE/E-MAiL',),tj,'- :

oÉ§ônÇio enODUÍÔ

DADOS DO VENDEDOR

QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO R$

PRAZO DE
ENTREGA

VALOR
TOTAL R$

ScanneÍ de Àlesâ ccm as sêguintes
caÊcteristicas mininras:

- Scarner d. M.§à de,lllt ldôcidrdei
- Qu. l)ossuÂ câprci!.dc Jc .l] mínjrno
,r0 (quarelhl lbLh.s

- Possü! roncrôc' \\'irirr.r R«1.'

' S.an.ic coldldo.'x,l.irc. \.Ao:
- Que encxminhc i Lliri'!riir.!rir,,1'f llsll

- lnslxlaçno do roli.rnrr di (od.s os
compuLad.res (1!) ih: rn,atu V!nl(ipil

30 dias

CARIIVI]O DO CNPJ

'J.5'*,o<>
) te", *1

, 
ldcNs.

_r_o,fA L§E84! B$
VAL DADE DDE DO ORÇAN4ENTOT 30 DIAS

NO[IE DO RESPoNSAVEL:

^j 
xL"^ (:'r.-s-";.,

LocAL E DATA: á. l.e t I
i9 "t, -." r*" ^!t 

?i)? 
'

'..- ."r-:!'---
ASSINAÍUÂA DÓ RESPONSAVEL

7'4,Oaã.35€yOOO 1.{r8
NELSON B'iVAR.E§CÓ à
I}AVARESC<) L?DA EFÊ

Rua 7 de S€ifiràí!, 2!i, êún
CEP 85 301{70 l,.lwrrís&l lR

O orçamenio de,/idarnente preenchido, assinado e carinrbado deverá ser enviado
para o e-nlailr :tel!êQêe@!!Ul pr.qov.br



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Esiado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nô.2122. CenÍrc - cEP: 85350-000

E-mail: el]1tatp j2!!d.!i-gq=b! / licitacao@c mn l. pr. oov. br
Fone: ii42) 3637-1202

CERTIDÃO

A Comissão Permanente de licitações certiÍica que as empresas Carol

Presentes (e-mail enviado para: anaclterres@hotmail.com); Enternet lnformatica (e-

mail enviâdo para: contato@enternetinformatica.com.br); Elshaday

(elshadddainet@msn.com.br); Eletromóveis (e-mail enviado para:

luciano.eletromoveis@hotmail.com); Nossy lnÍormática (e-mail enviado para:

neinformatica2ol B@qmail.com); Paulo de Freitas (e-mail ênviado para:

paulodefrêitâs@qmail.com) e Microlan lnformática (e-mail enviado para:

tolonioluciano@qmail.com), não responderam em tempo hábll solicitando orçâmento

para aquisição de um scanner de mesa para a Câmara Municipal de Nova

Laranjeiras, enviado no dia OglO3l2O22 ás 14h20min.

Nova Laranjeiras, 17 marco de 2022.

Presidente da

N

ente de LicitaçÕes

M

'i')r...t.. à- ,à. '1'", '{t
àor-ar.rcÊbe FÁrMA ALMErba

Àlem bro
EoNo rhtnxosxr

lvlembro

MAI



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587 ô63/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122' Centro - CEP: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pr.oov-br / licitâcâo(ôcmnl'Dr'oov br
Foner (42) 3637-1202 5,.

aI 'à

k.1MEMORANDO

De: Comissão Permanente de Licitaçóes

Para: Procurador Juridico

Ref.: Aquisição de Scanner de Mesa para a Câmara Municipal

Data: 17 de março de 2022, Nova Laranjeiras - PR

Prezado,

Com base nos orçamêntos anexos, solicito que seja emitido pârecêr jurídico

sobre a possibilidade de dispensa licitatória, para a aquisição de um scanner de

me§a para a Cámara lvlunicipal de Nova Laranjeiras.

Atenciosamente,

MAICON IN

Presidente da nente de LicitaçÕes

/--)
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e,
oara Càmara Municioal.

O procuradot juddico subscrevente, na condição de assessot

incumbido a prcstrcÀ() clas atividades de assessoramento jurídico da Câmara de

\rereadores de Nota Lritanjeiras-PR, vem ,rpÍeseútaÍ o seu parecer jurídico sobre o
pedido de dispcosa clc licitaçào, paÍa contratâçào de empresa para aqúsiçào de
scanÍreÍ de mesâ de ala vclocidade, pata Oâmara N{unicipal.

Cumpre ressaltar qu€ o pÍesente paÍecer tem cunho exclusivamente
juridico, não cabendo t este procurador anaüsat os aspectos de competência técnica
c admitisttativn.

É o telatótio.

Como toda regÍa tem sua exceçâo, o Estatuto de üciações permite
como ressalva à obrigaçào de ücitar, a contratação direta através de processos de
dispensa e inexigrbilidade de ücitaçào, desde que preenchidos os reqúsitos
prcüstos na lei.

Dispcrrs.r dc licitacão é a possibiüdade de celebrâçào d cta de
co[tÍâto entle n Aclruoisrtaçlio e o pa|ricular, lros casos estabelecidos ía itl.24, da,

Lei L666 /93.

"Âs l,ipóteses de dispensabüdade do atr 24 constituem rol
taxativo, isto é, a .\drninistração sorrellte poderá dispensat-se de realizar a

competição se ocr)ü(.rrrc ume das siturçõcs previstas na lei federal. Lei estadual,
municipal ou distrital. bcm assim regulan-rcnto iÍttcruo da entidade vinculada nàt>

poderá ctirr hipótcse rle dispcnsabilidadc".

aas ricituçOe" e "oyrloes da administração

L;;:,
' PEREIRA JtINIOR. Jessé Tores. Comenrário§ à Iei

pública,6. ed.. Renovar. Ro e.lnneiro.2003. P. 102

e contÍatacão direta
Ía contratacã

e mesa de alta velocidad

renomado Jcssé Torres Pereirz Júoiorr:



-\Iénr tlisso, rcssalte-sc que, nestes câsos Íelâcioflados
Iegislação, h/l a discricrorer-ieclade da .\dministração na cscolha da dispensa ou

pela '

11âO

do certame, dclendo scmpre Icvat em conta o interesse público. N{útas vezes, o
administraclor opta pcla dispcnsa, posto que, como aÊrma o ilustre Marçal Justen
Fill:o2, "os custos flcccssáÍios à ücitação ulúapassarão benefícios que dela poderão

advir".
O mcstre NÍarçalJusteo Filho3 versa pleci§âmente sobte os motivos

quc levam a dispensa d'a ücitaçâo:

"a dispcnsa cle Iicitaçào veríÊca-se em situaçóes em que, embora
üável competrçào cntre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao

ioteresse público. (...). Ntütas vezes, sâbe-se de antemâo que a rel.âção custo-
benefício será desctluilibrada. Os custos necessários à licitação uluapassarão

beneflcios que dela podcr'ào advir."

Pam u ptofessora \reta .1,úrcia trÍachatlor:

"a dispensa é Egura que isenta a Adminisúâção do regular

ptoccdimerro licitarr'rno, epesrrr de no campo fático ser viável a competição, pela

exigêlcia dc r.ários pntticulates quc podcdam ofena o bcm ou serviço."

É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de ücitação,
preüsta no art. 24 da Lci 8.6óó/93, só deve ocorrer poÍ Íâzões de interesse público,
cotrro no caso em análise. Obviamente, nesses câsos, a rcahzaçã.o da licitação vLia
tào-someflte sacrificar o ifltelesse púbüco, motivo pelo qual o legislador concedeu
ao adninistraclor a faculdade de dispensar o ceftâme nos casos expÍessameÍIte
prcvistos.

Á Lci n'8.666/93, no inciso II do artigo 24, dispensa a licitação por
co[siderat que o viilor dâ contrâtâçào oão compeflsâ os custos pâfa â

Administraçiio com o ptocedimento licitatório.

Essa clispcnsa por valor (pequeno valor) não pode ultrapassat a
10% do ümite pteüsto para modaüdade convite, nos casos de compras e outuos
serviços, desde que nào se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compÍa ou
alienação dc maior vulto que possam ser realizadas de uma só vez.

Coníorme a Lei 8.666/93, a seguir citada:

,/*:*-"-.-".

? ob. Cit. P- 230
I ob. ci!. P.234.
4 MACHADO DAVILA. Vera Lúciâ- Têmas Polêmicos sobre

Ampl. São Paulo: MalheiÍos. I995, P.76

Página 2 de 3



Art 21. É dispeÍrs!íve| d litha{ão:

)I

tnrcrior e para alienacões-nos casos Preuistos nesta Lei, dc"de

Ere utio r refram a parcelas de um metno seruiç0, compra ot alienação de

tt tittt ,t,//o qrr po,t,t ter nali.^-ada de rma ú ue1-

Dr análisc do dispositiv<.r acima transcrito, constâta-se que para as

despesas <le pequeno valor, nos teÍlros do 
^rt. 

24, II, da I-ei 8,ó66/93, a

,rdministÍâÇão pode dispensar o processo licitatório, haja vista a simplicidade e a

pc.luena relevi nc i:r clc*sls coorrrlçôes.

Isso porque o legislador entendeu que o valor da contÍâtação, abaixo
de R$ 17.600p0 para servic,os e cornpras e de R$ 33.000,00 para obras e serviços de
etgenharia, r.riio justifica o dispêndio de parcela significativa de recursos em
r§orosos e mirruciosos mecaÍúsmos de conftole - Decreto b19.412/2018.

Àssitn, em observância aos princípios da efltciência, da azoabüdade,
da proporciorulidade e da economicidade, nas hipóteses dos incisos I e II do art.24
da lei de Licitrçóes, o gestor pode clisper.rsar o ptocesso licitatótio nos casos citados
acima.

Sendo assim, considerando que o serviço a seÍ coÍr8atado não
ultraoassa os v.üores orevistos no ceso de disoensa de l-iciracào. tomando oor base
os orçamentos anexos, visluml,,',r-se que é câbível a dispensa ücitatórir nos
termos da legislaçâo vigente.

Em razào do exposto, considetando que o valor a ser contratado é

infetior ao limite estabelecido no inciso I1, r.rt. 24, d^ I-ei 8666/93, a ptocutadoria
onina oeh disrrcnsn Jc licitrcào.

É o parecer jurídico

S.À,ÍJ

Nova Laranjciras @R), L1 de matço de 2022.

DIOGO TIENRIQUE SOARES
PROCUnADOR JURIDI

o^r]/PR 48.438

(ü"u',

\1r

\r ^1

alv
\.x
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Câmara Municipal de Nova LaÍanjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul, n0. 2í22, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: 9p!lA]9jOgI1LL!,f.!9!-ú / licitacâo(ôcmnl.pr.oov.br
Fone: \42)- 3637 -1202

PROJETO

BASICO
AOUISIçÃO DE Oí (UM) SCANNER DE MESA PARA A CÂMARA

MUNTCIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

ffi



câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95 587.663/0001-60
Rua Rio GÍande do Sul, no. 2122, CêntÍo - CEP: 85350-000

E-mail: q9q!q1q1@çqLp1g91q1 / I i c itac ao @c m n I o r' o o v b r

Fône: (42)3637-1202
ffi

PROJETO BÁSICO

í - DADOS DA INSTITUICÂO

ÓRGÃo: Câmara Municipal de Novâ Larânjeirâs

N" DO CNPJ: 95.587.663/000'1-60

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Su|,2122, centro.

CIDADE: Nova Laranjeiras - PR

2 - DESCRICÃO DO PROJETO

TíTULo Do PROJETO

Aquisição de 01 (um) Scanner de Mesa para a Câmara Municipâl dê Nova

Laranjeiras.

IDENTIFICAçÃO DO OBJETO

Scanner de Mesa de alta velocidade, que possua capacidade de no mínimo

40 (quarentâ) folhas na bande.ialalimentadorj possua conexão Wirelles, Rede

Ethernet e USB, scaneie colorido em frente e verso, que encâminhe a digitalizaçáo

por USB e/ou e-mail e ainda que a empresa vencedora instale o software em todos

os computadores da Câmara lvlunicipâl de Nova Larânjeiras.

PRINCIPAIS AÇÕES

A empresa vêncedora dêverá adquirir e repassar à Câmarâ Municipal de

Nova Laranjeiras um Scanner de Mesa com as características mínimas descritas na

identificaçáo do objeto.

3 - JUSTIFICATIVA
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Càmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estâdo do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001$0
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEPi 85350-000

E-mail: q9ltqtg.«DlllnlLlLgq-q! / licitâcâo@cmnl. or.oov. br
Fone (42) 3637-1202

com o objetivo de atender as áreas administrativa da Câmara Municipal

Nova Laranjeiras, entendemos ser imprescindlvel a aquisiçáo de um Scanner

Mesâ, ha.ia vista, que todos os documentos devêm sêr digitalizados e insêridos

portal de transparência, sendo o scanner uma fenamenta indispensávêl para

realização dos trabalhos do poder Legislativo Municipal de Nova LaranieiÍas.

4 . CARACTERíSTICAS E ESPECIFICACóES TÉCNICAS MÍNIMAS DO
PROJETO:

el DA Llc|TACÃo

Considerando o valor dos orçamentos e parecer jurídico anexos ao projeto,

sugêre-se a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE LlclTAÇÃO,

nos termos do aí.. 24, inciso ll da Lei n". 8.666/93 e Decreto 9.412n018, que

estabelece ser dispensável a licitaçáo para outros serviços e compras, que náo

sejam obras e serviços de engênharia, dê valor até 10% (dez por cênto) do prêvisto

na alínêa "a", inciso ll do art. 23 da mesma Lei.

5 - FORMAS E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS

O pagamento será realizado em parcela única, tendo a empresa o prazo de

30 (diâs) após notificada para fornecer o scanner de mesa com as características

minimas já elencadas.

6 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativâ do custo foi realizada atrâvés da solicitação de orçamentos via e-

mail:

A êmpresa R DE IVIELLO MORELES INFORMATICA EPP apresentou o orçamento

dê; R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais);

A empresa NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP apresentou o

orçamento de RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
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Câmara Municipal de Nova Larânjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000'1.60
Rua Rio Grandê do Sul, n". 2122, CentÍo - CEP] 85350-000

E-mail: ç9l!e!9]@qaaL!!g!!-b! / licitacêo@cmnl. gr.oov.br
Foner (42) 3637-1202

As empresas Dara as quais foram encaminhados e-mail: ê!ê.ç!tqle§@b.s!!0a1|99!l;

contato@enternetinfoÍmatica.com.br; elshaddainet@msn.com. br;

keila@cnett.com.br; luciano.eletÍomoveis@hotmail.com ;

neinformatica20l 8@omail.com; paulodef reitas@qmail.com e

tolonioluciano@qmail.com não responderam o e-mail encaminhado no dia 09 de

março de 2022, as 'l4h20min.

ffi

7 - DECLARACÃO:

Declaramos que este Proieto Básico está de acordo com a Lei no 8.666 de 21.06.93.

Nova Larânjeiras - PR, 17 de março de 2022.

SOLICITANTE APROVADO

L
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Câmara Municipal de Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul, n'. 2122, Cenho - CEP: 85350-000

E-mall: ça.!lÊj9ir!ul-!Lg!!.!! / [9i!aÊ-a@-q!od,p!s-s!-!!
Fone: \42) 3637 -1202

DESPACHO OA AUTORIDADE

Acolho o Projeto Básico e AUTORIZO Processo Administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÃO, nos termos do art.24, inciso ll da Lei no. 8.666/93, Decreto

9.41212018 e paÍecer jurldico, para a aquisição de 01 (um) scanner de mesa para a

Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras.

Nova Laranjeiras, em 17 de maÍço de 2022.

DIRCE ANTOS

Prêsid unicipal
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câmara Municipal de Nova Lâranieiras
Estedo do Pârâná

CNPJ n". 95.587.663/000'l-60
Ruâ Rio Grande do Sul. n'. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mailicontato@cmnl.oÍ qov.br / licitacao@cmnl.pr.oov br
Fonet (42) 3637 -1202

OESPACHO E CERTIDÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO

ffi

Tendo em vista a solicitaçáo e o despacho autorizativo do Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, na qualidade de presidentê da comissão

permanente de IicitaçÕes, instauro o presente processo administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÃO, determinando dêsde já, a autuaçáo do mesmo. E certiÍico, para os

devidos Íins que se Ílzerem necessários, que nesta dâta autuei o presente processo

de Dispensa de Licitaçáo no 0312022, conforme determinação do Presidente dêsta

Casa de Leis.

Nova Laranjeiras, em 17 de maryo de 2022.

ROVIN

Presidente dâ ente de Licitações


