
Câmara Nlunicipal de Nova Laranieiras
Estado do Paraná

CNPJ no 95.587.663/0001-60
Ruâ Rio GÍande do Sul, n'. 2122, Centro - CEPr 85350-000

E-mail: ç9!ta!!(@!ü!Lpl,g!!-bl / I êq i s I at i vo (Ô c m n l. p r o o v b r

Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Para: Comissão Permanente de Licitaçôes

Rêf.: Hospedagem, manutenção e demâis serviços relacionados ao site da Câmara

Prezados,

Solicito que sejam tomadas as devidas providências para a contrataçáo de

empresa para prestar serviços relacionados ao site da Câmara Municipal de Nova

Laranieiras, fornecendo os seguintes seryiços:

- Hospedagem;

- Manutenção;

- Reformulaçóes necessárias;

- Portal transparêncla;

- Suporte técnico 24 horas;

- Capacitação dos servidoresi

- Atendimentos presenciais sempre que necessário;

- E-mails com capacidadê mínima de 5 GB;

- O portal transparência dêve estar de acordo com o TAC - Termo de Ajuste de

Conduta (disponível no site www.cmnl.or.qov.br), e com o sofrware de gestão

pública Íornecido atualmente pela empresa Equiplano;

- Obsêrvação: a Câmara possuí o domínio do sjte.

Atênciosamenle,

ranjerras, em 10 de ma(ço de 2022

SANTOSDES
Municipal
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càmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Pâraná

CNPJ n" 35 587 663/0001 60
Rua Rio Grande do Sul, n" 2122, Centro - CEP: 85350"000

E-mail: contato(ôcmnl or oov.br / leqlslat vo@cmnl pÍ oov bÍ
Fone: 14213637-1202

JUSTIFICATIVA

Após pedido do presidente para a contratação de empresa para pÍestar serviços

relacionados ao site da Câmara Municipal de Nova Larânjeiras, a Comissáo

Permanente de Licitaçôes tomará aa devidas providências paÍa atender o pedido.

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

uma emprêsa para fornecêr o serviço.

Nova Laranjeiras, em 10 de marco de 2022.

Presidente da Com nte de Licitacôês

íra6-.,c,x \dr- 5ü. À"-**i4
' Solangê-üê Fátima Almeidà

Membro
Edino Novakoski

Membro



^s5L 
nLo Orçamênto de Hospedâgêm, manutênção ê dêmais sêrv.ços

relàclonados âo SITE e PORTAL de TransPârênciã da Câmara

DE

Data

de Nova Lârâniêiras
<llcitacao@cmnl.pr.gov.br>
<zortea@webcomsolutions,com.bD, <keila@cnett.com.br>.
<contato@oranqenet,com.br>, <financeiro@agoralnove corn.br>,
<web@valesolucoesemgestao.com.br>,
<amanda@plenusqestaopublica,com.br>,
<coniato@dcmârketing.com,br>
2O22-O3-1O 73:47

. r"loDELo oRÇAIvlENTO.doc(-146 KB)

Boa Tardel

Tendo em vlsta que ê câmêra llunlcipalde Nova Làranjelràs está realizando procedimento licitatório parà
contratação de empresa para que preste os serviços de:

- Hospedagem;

- l\4 à n ute nçã o;

- RefoÍmulações necessárias;

- Portal transparência;

- Suporte técnico 24 horas;

- Capacitação dos servidores;

- Atendimentos presenciãrs sempre que necessário;

- E-mals com côpâcldàde míniína de 5 GB;

- O portal transparência deve êstar de acordo com o TAC - Termo de Ajuste de Conduta (disponível no site
www.cmni.p!go!:bd, e com o softwâre de gestão pública fornecido atualmentê pe â empresa Equiplano;

- observação: ã Cámara possuío domÍnio do site.

rêferentes ao site e portãlde irànspãrência dà Câmara l"lunicipal de Nova Laranjeiras.

o Prazo de validade do contrato será para 12 (doze) meses à contâr dê sua assinatura,

o Orçamento devidamente preenchido com as informações solicitadas no modelo de orçâmento (em anexo)
deverá ser enviado para o e-mail: llsilerlsli!§lllLplgpy.br

P_azo pd? o ervio do orçaTenro: 05 (cin.o) o as.lteic.

Qualquer dúvida entrâr em contalo pelo telefone 142) 3631-7202, fàlü com 14aicon.

Favor confirmar o recebimento.

14áicon Provin

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Câmàra I\4unicipal de Nova Laranjelras

05..



De

Dãta

confirmação de Leitura (exibida): Orçamento de
Hospedagem, manutênção e demais serviços relacionados ao
SITE e PORTAL dê Transparêícia da Câmârâ de Nova
Laraniêlrâs
<web@valesolucoesêmgestâo,com,br>
<llcitacao@cmnl.pr.gov.br>

2022-03-14 15145

lrrt)cçub"

' flDNPart2.txt(-,450 B)

Està é una confi.mação de leitura da st'a mênsagem

Para : zgrtsel0!r&9ar9l!É9!àr9!À, !si.!ê@qstl,§!r,-b!,
çq!]LêLq@llêlsenet. com. br, Íinanceiro@êso.ainovê. com.br,
ugb@!g1C§9]!!9s!C!gêstao.coÍ'r.br,4.ê-!-d-c@p_Ic!.u§Ce§l-ê.sp!-b.l:!!-ê._ç.p!._br,
(ôntãto@d.marketing. com. br

Assunto: 0.çamento de Hospedàgen, nà.Lte.ção e
.e1a.ionâd.s:ô 5IÍE ê PORTAL.Ie Ífansparência d.

Data: 2422 q)-10 l)t47

Notã: Estê confirmação de leitlra somente informa
no computador do destinaté.iô. Não há 8ãrantla que
lido ôu.ohp.eêidido o coiteúdo da mensàgen.

Final-Recipient ; ríc822; U9b@!g!e:qI!!9C!rECeS!-ê-a--qs!.-Ur
Original-lressage-ID: <@Ís7 367a7f2eo24dts6aa.3ab24a4b53@.nn1 , pt . gau .W>
Oisposition: manual-action/l4DN-sênt-nanually; displayed
orieinal-Recipient: zBr&s@ue!s9!59]!1i9!s.le , kci!ê@!-!cl!§p0,,-hr, contato@o.angenet.com.br,
-il:-ê-E!!jj9@êt9r4i-Ep!c-_qa!=-br, deb@vãle(oIJcoesêrgêstao.com.b.,4_êjCê@p_Icj-UrCeÉ!-4ap!tslj-çErCg-b!,
s9!&19@ds@-ctc!-!!c.!g!--b!
Reportlng-llA: Roundcube Webmail/1.4. 12

que â mensagem foi aberta
o destlnâtério tênhâ



Assunto RES: Orçamento de Hospedagêm, maíutenção e demais
serviços relãcionados ao SITE e PORTÂL de Transparência da
câmãra de Novâ Laranjeiras
<zortea@webcomsolutions.com.br>
<licitacêo@cmnl.pr,gov,br>
zo22-03-17 16:53

. PROPOSTA CLEVERSON ZORTEA IYE.Pdf(-708 KB)

Boa târde,

Segue em anexo

CTEVE RSON ZORTEA

w€§lCôM SsliJlloír
Íêtn§lêrlà e Ouãlidide yacê rn onlÍt !Írt,
to.e {4?} 3635.3421 / 81 2+53Iql..."J, 

'g 
I -ww.yêbcoír3ollrtoís.co .tr

De: licitacâo@cmnl.prgov.br <licitacao@cmnl.prgov.br>
Enviada êmr quinta-feira, 10 de março de 2022 L3:48
Pârâ: zortea@webcomsolutions.com.bri keila@cnett.com.br; contato@orãngênet.com.br;
financeiro@aEorainove.com.br; web@valesolucoesemgestao.com.br; amànda@plenusEestaopublica.com.br;
contato@dcmarketing.com.br
Assunto: Orçamento de Hospedagem, manutênção e demais serviços relacionados ao SITE e PORTAL de
Transpârência dâ Câmara de Nova Lâranjeiras

Boa Tarde!

Tendo em vista que a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras está realizando procedimento licitatório
parâ contratação de empresa para quê prestê os serviços de:

- Hospedagem;

- Manutenção;

- ReformulaÇôes necessáriês;

- Portal transparência;

- Suporte técnico 24 horas;

- Capacítação dos servidores;

- Atendimentos presenciais semprê que necessário;

- E-mails com capacidade mínima de 5 GB;

- O portal transparência deve êstar de acordo com o TAC - Têrmo de Ajuste de Conduta (disponível no
site w.w.w.ç!0ÂLp-fggy.ú), ê com o software de gêstão pública fornecido atualmente pela empresa
Equiplanoi

- Observação: a Câmara possuí o domínio do site.

referentes ao site e portal de transparôncia da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras.



O Prazo de validade do contrato será para 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,

O Orçamento devidamente preenchido com as informações sollcitadas no modelo de orçamento (em

anexo) deverá ser enviado para o e-mailr liri!a!ê9@!o!.LpL99Úr

Prazo parê o envio do oÍçamento: 05 (cinco) dias úteis,

Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (42) 3637-1202, falar com t{aicon.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

N4aicon Provin

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Câmara I\4unicipal de Nova Laranjelras



DADOS DO COMPRADOR
RAZAO SOCIAL Câmara Municipal de Nova Laranieiras

CNPJ 95.587.663/0001-60 INSCRIÇAOESTADUAL lsento
ENDEREÇO Rua Rio Grande Do Sul No 2122 - Centro - Nova Laranieiras - PR

TELEFONE/E.MAIL (42't 3637 -1202 / licitacao@cmnl.pr.qov.br
FORMA DE PAGAMENTO: A Vista

DADOS DO VENDEDOR
RÂZAO SOCIAL CLEVERSON ZORTEA ME

CNPJ 07.178.860/0001-69 I |NSCR|ÇAO ESTADUAL I 903274 1-58
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO. 25OO . SALA 13

TELEFONE/E-MAIL 42 .98424-6310

ITEM DESCRIçAO PRODUTO OUANTI
DADE

PRAZO DE
IMPLANTAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO RS

VALOR
TOTAL R$

01

Reíomulaçõesnecessá ás:

Supoíe té6Éo 24 hoÉs;

- câPâc tação dos setu do€si
- Atendlhentos Oíeseôciêis semp€ que

- Ê-mails cm 6p.cidãde minima dê 5 cB:

o poda tansparéncia deve estar de acordo

.om o Íac - Teno de Alusto dê conduta

(dGponlvelno site ww cmnl.or oov b0, e @o
o softwaÍe de gesráo pública iomecido

âiuB menie peá êôprêsâ Equip anol

- ObseNaçáo ê Câmârâ possul o dominlo do

01 30 dias 650,00 7.800,00

TOTAL GERAL R$
VALIDI

NOITTE
ZORIE
LARAN
LOCAL

\DE DO ORÇAMENTOT 30 DIAS

DO RESPONSAVEL'CqEVERSON

CARIMBO DO CNPJ

í-oz. tze. 8ôo i luui - 5l;i

clÊyttsott zorTEA , ttr

i: Coroo.l Gü à.ri. a. prüa, lO20r carrro
I llSlot . ,2i L.írl.lr.. í. rd . rn I

TURA/io RESPoNSAVELNA

O ordaqúnto devidamente preenchido, assiriã o e õãrimÉáão deváã sã ã

A CâmaÍa Municipal de Nova Laranjeiras-PR vem através do pÍesente solicitar
orçamento para os produtos abaixo:

pree
para o ê-maili licitacao(Ocmnl.pr qov.br

Cámara l\4unicipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no S5 587 663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n"



Câmarâ Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n'. 95 587.663i0001€0
RLrê R o Grande do Sul, n". 2122, CentÍo - CEPI 85350-000

E-mail. contato@crnnl oÍ.oov bt / lêqislêtivo@cmnl or.oov br
Fone: 142) 3637 1202

CERTIDÃO

A Comissão Permanente de licitaçôes certiÍica que as empresas abaixo

descritas, não respondeÍam em tempo hábil o e'mâil solicitândo orçamento para

hospedagem, manutênção e demais serviços relacionados âo site da Câmara

Municipal de Nova Laranjeiras, enviado no dia '1010312022 ás 13h47min para seus

respectivos e-mails.

- Cybernett <keila@cnett.com.br>;

- Orângenet<contato@orangenet.com.br>,

- Agora l9 lnformática <financeiro@agorainove.com.br>;

- DC Tecnologia e Mídias Sociais <contato@dcmartketing.com.br>.

Outrossim, inÍormamos que a empresa Vale SoluçÕes em Gestão, êmitiu

confirmação de leitura automáticâ de recebimento de e-mail e a empresa Plenus

Gestáo Pública, entrou em contato telefônico pârâ sanar dúvidas, todaviâ, ambas as

empresas citadas NÃO apresentaram orçamentos.

Nova Laranjeirâs, í 8 de março de 2022.

Presidente da C de Licitações
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' solaudÉ oe FÁTIMA ALMÉIDA NOV
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ü

Prêzado,

Com base nos orçamentos anexos, solicito que seja emitido pareceÍ jurídico

sobre a possibilidade de dispensa licitatória, para a contralação dê empresa para

fazer a hospedagem, manutençáo e demais serviços relacionados ao site da

Câmara Municipal de Nova LaranjeiÍas

Atenciosamente,

Laranjeiras, em 18 de margo de 2022

PROVIN

Presidente da rmanente de Licitações

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95'587 663/0001-60

Rua Rio Grandê do Sul, no 2122, Centro - CEP: 85350-000

e-ínuii,'"átnü&@9!!!-.L-pI.s-qv-E / Ieqislativo(Ôcmnl or'qov br
Fone: (42) 3637-',!202

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de Licitações

Para: Procurador Jurídico da Câmara Municipal de

Ref.: Hospedagem, manutençáo e demals serviços

Nova Laranjeiras

relacionados ao site da Câmara



Dispõe sobre a possibüdade de dispensa dc

servilos relacionados ao site da Câmara
Municipal de Nova Laranieiras-

O procurador iurdico subscrevente, oa condição dc assessot
incumbido a prcstação das aúvidacles de assessoÍamcoto jurídico rla Câmara dc
Vereadores de Nova Laranjeiras-PR, vem apÍcseotâr o scu parccer jurídico sobrc o
pcdido de dispcnsa dc licitação, para contÍataçâo dc cmprcsa pâÍa contrataçào dc
emprcsa para serviço dc hospedagcm, manutcnção e dcmais scrviç<'rs rclacionados
ao site da Câmara Municipal t1e Nova Latanjeitas

Cumpre rcssaltar que o presentc parecu tcm cunho exclusivamentc
jurídico, não cabendo a este procurador analisar os aspectos de competência técnica
c admiristrativa.

F, o rclatr'rrio.

Como toda regra tem suâ exceção, o Flstatute de Iicitâçôes permite
como ressalva à obrigação de licitar, a contratacão diÍeta atfavés de processos de
dispensa e inexigibilidade de Jicitação, descle que preenchidos <,,s tcquisitt,s
previstos na lei.

l)ispensa dc licitação é a possibilidade dc cclebraçào direta de
coÍrtÍato mtre a 

^dmiflistÍação 
c o panicular, nos casos cstabelccidos no aÍt.24, da

l*i 8.666/93.
C)bsen'e-sc..ruc l lei enumerorr

disps4sa--dc--üe{asÀ). sendo este rol taxativo. Neste seotitlo, ns ]iç<ics ckr
tcnomado ]cssó lirrres Pereim -)írniorr:

"As hipótcscs dc
taxativo, isto é, a Administração
competição se ocorrcntc uma das

dispersabi)idrde ,Jo a.tt. 24 constitucm rol
somcntc poclcrír dispcrsar sc dc tcalizat a

situncócs previstxs na lci fcde

I PERIIRÂ IIIIOR. Jessé TôÍes. Comcntários à lei das
púrblicq 6. ed.. Renovâr, Rio de Jâneiro,2003, P. l0?.

,ei cstadual,

,íí t+\
/-. - '\/' l,o'_,r
I: ,ó,4 .l- ' 

"l\-y,
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\,,M1
não --.--municipal ou disútal, bem assim Íegulamento irttemo da entidade vinculada

poderá criar hip<ítesc de dispensabiJitladc".

Âlóm disso, rcssalte-sc que, ncstes casos relacionados pcla

lcgislaçâo, há a discriciorariedaclc cla Âdministraçâo na escolha da dispeosr ou nào

do certamc, devendo sempre lcvâr em conta o intercsse público. Müres vezcs,,,
rtlministratlor opta pela dispensa, posto gue, como aítrma o ilusuc Marçal -lusten
Iiilhor, "os custos nccessários à licitação ultrapassarào bencficios que dela poderão
advir".

() nlcstrc J\ÍarçelJustcn Iiilh<ir versa prccisamcntc sobtc os motivos
que lcvam a dispcnsa da licitação:

"a dispcosa dc licitação verifica-se em situaçõcs em quc, embora
viável competição efltÍe particulares, a Jicitação afigura-se inconvcniente ao

interesse púbJicc.r. (...). NÍuitas vezes, sabe-se de antemão que a relação cttsto-
benefício será descquübrada. Os custos neccssários à licitação ultrapassarãcr

beneficios quc rlela poderão advir."

Para a professora Vera Lúcia Machadoa:

"a dispensa é figura gue isenta a AdministÍação do ÍegulaÍ
proccdimcnto licitatririo, apesar de no câmpo fático ser viável a competiçâo, pela

cígência de vári<.rs particulares que poderiam oferta o bem ou sen'iço."

É dc sc infcrir das trartscriçc-res acima guc a dispensa dc ücitação,
prcvista no art.24 daÍ*i8.666/93, só dcvc ocorrcr por tazõcs dc intcressc público,
como flo caso cm aoálisc. Obviameotc, nesses casos, a rcaLzaçào da liciraçào viria
tão-somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual o iegislador concedeu
ao administador a faculdade de dispensat o certame nos casos explessamente
previstos.

A Lei n" 8.666/93, no inciso 1I d<t artigo 24, dispensa a licitaqão por
consiclerar cluc o valrr da contrataçào não compcnsa os custôs para a

Administração com o proccdimento licitatório.

Essa dispensa pot valor (pequcno valor) não podc uJtrapassar a

107o do limite previsto paÍa modaLidade convitc, nos casos dc compras e outros
serviços, desrle que oã() se refiram a parcclas cle um mesmo sen'iço, compra clu

aüenação de mnior vulto que possam scr rea.lizadas de uma só vcz.

Conforme a Lei 8.666/93, a scguir citada:

I ob. cit. P. 230
r ob. ci!. P. 234.
4 MACHADO DAV)LA. Vêrâ Lúcia. Temas Polêmicos sobre Licitaçôes e

^mpl. 
Sào Pâulo: Malheiros. 1995, P. 76.



Da anáüse do dispositir<> âcima transcÍit(), c()nstata sc guc paÍa as

dcspcsas dc pcgucnr: valor, o()s tcrmos do art. 24, II, da 1,ci 8.666/93, a

aclministração podc clispcosar o processo licitatório, haja vista a simplicidaclc c a

pe,luenr rclcvâncir dcss..r s contretacõcs.

lsso porquc o leplslador eotendeu que o valor da cr)ntratação, abaixo
rlc R$ 17.600,00 para seniços c compras c de R$ 33.000,00 para obras e sen iços <lc

engcnhada, nào iustifica o dispêndio de parcela significativa de recursos cm
rigxosos c miouciosos mecanismos de controlc - I)ecreto Lcr9.412/2018.

Assim, cm obsen,ância aos principios da eficiência, da tazoabilidadc,
da ptoporcionalidadc e da economicidacle, nas hipritescs dos incisos I c I I do art.24
cla lei de Licitações, o gestor pode dispensar o processo licitatririo nos casos citaclos
aclma.

Scndo assim, considcrando quc os scn'icos a screm contfatâdos oão
ultrap,rrsam i). \'alôÍc. pÍcvi:rr,s n() c.ts,, dc disnc-Tsx Jc hcir.-rçà,,. tomando poÍ
base o oÍcaqrerúo anexo. r:slrrmbrJ-sL' Ltu(' ó cebircl e disncnsr ljciratórir nos
terrnos da legislação viçnte.

Í)m razã.o do cxposto, considerandcl <1uc os ser.ricos a serem
contatados são inferiores ao limite cstabe.lecido no inciso Il, art. 24, dt l-er
8666/93 c Dc«eto Lci 9.472/2018, a procuradoria oputa pela dispcnsa dc
licitaçâo.

Í.i o parcccr juíclico

S, \'I. J

Nova Laraajeiras Ql

SOARES

t\pr"
Qv&t 

ur
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I

anleriot e oara alicnacõcs. ,ros casos prcvistos nesta Lei. levlp

q* nào sc reJtraru o pot'rcltt le tnt rutvno ieruil, caflp|o ot diemçào de
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Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95 587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n". 2122, Centro - CEPI 85350-000

E-mail: ç9À!qt9j&4d.p-L!q-bl / leqislativo@cmnl.or.oov. br
Fone: (42) 3637-1202

PROJETO

BASICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A HOSPEDAGEM,

MANUTENçÃO E DEMAIS SERVIçOS RELACIONADOS AO SITE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NovA LARANJEIRAS



P*'lCâmara Municipal de Nova Laranjeira§
Estado do Parana

CNPJ n". 95.587 663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nr 2122, Cenlto -CÉP: 85350-000

E-mail: cotlllito@cmnl.pÍ oov br / leoislativo@cmnl.pr qov br
Fone (42) 3637-1242

PROJETO BASICO

ÓRGÁo: câmara Municipal de Nova Laranjêirâs

N' DO CNPJ: 95.587.663/0001-60

ENDEREÇO: Rua Rio Grândê do Sul, 2122, centro.

CIDADE: Nova Laranjeiras - PR

2 - DESCRICÃO DO PROJETO

rírulo oo pno.lero

Contrâtaçáo de empresa para fazer a hospedagem, manutençáo e demais

serviços relacionados ao site da Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras.

IDENTIFICAçÃO DO OBJETO

Contratação de empresa paÊ Íazet hospedâgem, manutenÇão e demais

serviços relacionados ao site da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, fornecendo

os seguintes serviços:

- Hospedagem;

- Manutençáo;

- Rêformulações necessárias;

- Portal transparência;

- Suporte técnico 24 horas;

- Capacitação dos servidores;

- Atendimentos presenciais sempre que necessário;

- E-mails com capacidade mínima de 5 GB;

- O portal trânspârência deve estar de acordo com o TAC - Termo de Ajuste de

Conduta (disponível no site www.cmnl.pr.oov.br), e com o software de gestão

pública fornecido atualmente pela empresa Equiplano;



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Pâraná

CNPJ nô. 95.587.663/000160
Rue Rio Grande do §ul, no. 2122, Cêntro - CEPr 85350-000

É-mail:contato@cmnl.pr.qov.br / leois!ativo@crnnl or.qov.br
Fone (4213637-1202

PRINCIPAIS AÇÕES

A empresa contratada deverá prestar todos os serviços relacionados ao site

da Câmara Municipal de Nova Laranjeirâs, conforme já descrito acima, pelo período

de 12 (doze) meses.

3 - JUSTIFICATIVA

O site da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras é um cânal de comunicaçáo

imprescindível nos dias atuais, visto que disponibiliza o portal transparência onde

qualquer pessoa ou órgáo fiscalizador pode acessar e acompânhar todâs as açóês e

informaçôes da Câmara. Portanto, faz-se necessário contratar uma empresa

especializada para fazer a hospedagem, manutençáo e dêmais serviços necessários

para o contlnuo melhoramênto e funcionamento do site.

PROJETO:

a) DA LICITAÇÃO

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

sugere-se a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO,

nos termos do at1. 24, inciso ll dâ Lei no. 8.666/93 e DecÍeto 9.41212018, que

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

sejam obrâs e serviços de engenharia, de valor até 10% (dez por cento) do previsto

na âlínea "â", inciso ll do art. 23 da mesma Lei.

5 _ FORMAS E PRAZOS PARA EXECUCÃO DOS SERVICOS

O pagamento será realizado mensalmente mediante prestaçáo adequada do

serviço e emissáo de nota fiscal e pelo periodo de 12 (doze) meses.
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6 - ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa do cuslo Íoi rcalizada alÍavés da solicitaçáo de orçamentos via e-

mail:

- WEBCOM SOLUTIONS: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais;

- VALE SOLUÇÔES EM GESTÂO: Náo obteve-se resposta;

- PLENUS GESTÃO PÚBLICA: Náo obteve-se resposta;

- AGORA 19 INFORMÁTICA: náo obtêve-se respostâ;

- CYBERNETT: não obteve-se resposta;

- OMNGENET: não obteve-se resposta;

- DC TECNOLOGIA E MÍDIAS SOCIAIS: Náo obleve-se resposla.

7 - DECLARAÇÃO:

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

Nova Laranjeiras - PR.21 de maryo de 2022.

Presidente
IN

Permanente de Licitacóes

rôi\

. ." ;lyl
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DESPACHO DA AUTORIDAOE

Acolho o Projeto Básico e AUTORIZO Processo Administrativo de DISPENSA

DÉ LICITAÇÃO, nos termos do atr.24, inciso ll da Lêi no. 8.666/93, Decreto

9.412120'18 e parêcer jurídico, para a contrataÉo de empresa pa.a fazeÍ

hospedagem, manutenção e demais seÍviços relacionados ao site da Câmara

Municipal de Nova Laranjeiras

Nova Laranjeiras, êm 21 de março de 2022.

DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS
Presidente dâ Câmara Municipal
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DESPACHo E CERTIDÂo Do PRESIDENTE DA coMtSSÃo

Tendo em vista a solicitação e o dêspacho autorizativo do Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, na qualidade de presidênte da comissáo

permanente de licitaçÕes, instauro o presente processo administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÂO, determinando desde já, a autuação do mesmo.

E cêrtifico, para os devidos fins que se fizerem necessários, que nesta data

autuei o prêsente processo de Dispensa de Licitação no 0412022, confoÍme

determinação do Presidente desta Casa de Leis.

Nova Laranjeiras, em21 de marco de 2022.

MAI N

Presidente da Com nente de Licitaçôes

I


