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ANEXO I
DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2012.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº002/2012.
I - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A realidade do Poder Legislativo do Município de Cruz Machado-Estado do Paraná, é que este não
possui móveis adequados em suas instalações físicas, os móveis existentes são antigos e
improvisados junto as salas dos servidores, por isso a necessidade urgente e imprescindível de
serem adquiridos, situação esta que bem detalhou o Presidente do Legislativo municipal em sua
solicitação 003/2012, onde expõe a situação lamentável de que desde a realização de concurso
público no ano de 2010 e a contratação dos servidores efetivos para o quadro funcional do
Legislativo, os móveis utilizados, o foram de forma adaptadas, vez que não existiam mesas
suficientes e adequadas para acomodar o funcionalismo, utilizado os móveis antigos existentes na
casa de Leis.
O poder Legislativo conta com 02(dois) servidores que atuam nos serviços administrativos e outros
02(dois) que atuam no assessoramento superior técnico, e nenhum destes servidores possui em
suas salas móveis adequados para o seu trabalho diário, vez que as mesas de trabalho são antigas e
adaptadas além de serem pequenas, não havendo espaço suficiente para acomodar o computador,
teclado, etc, e o material de trabalho diário. Da mesma forma as impressoras estão acomodadas em
mesas improvisadas, inclusive carteiras antigas de sala de aula. Não existem armários, balcões em
suas salas para que estes acomodem e guardem o material de uso diário, assim como, os
documentos pertencentes a cada área os quais deveriam estar devidamente arquivados.
Além disso, essencial que no exercício de suas atividades diárias os servidores possuam no mínimo
material de apoio para estas, o que compreende um sala com móveis adequados as suas
necessidades, além de lhes proporcionar conforto durante a atividade laboral.
II - DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Aquisição de Móveis de escritório para o Poder Legislativo Municipal, compreendendo: (04) mesas
retas de 0,90 mt , (02)mesas de 1,66 mt, com duas gavetas do lado direito, (02)mesas de 1,66 mt,
com duas gavetas do lado esquerdo,04 conexões de mesa;

(02)armários altos com duas portas,

(01) armário baixo com duas portas; (04)balcões com nicho e duas portas; (01) gaveteiro para
pastas suspensas com 04 gavetas; (07) gaveteiros com duas gavetas para pastas suspensas e 08
nichos aéreos. Material MDP, padrão em preto e textura madeirada, demais especificações e
dimensões individuais, conforme Anexo I.
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Os móveis deverão ser entregues e devidamente instalados na sede do Legislativo Municipal de
Cruz Machado-Pr, os quais irão atender as necessidades dos servidores do Legislativo Municipal,
sendo: sala do auxiliar administrativo/recepção; sala da atendente administrativa; sala do contador e
sala da advogada.
III - RAZÃO DA ESCOLHA:
A escolha recaiu sobre as

empresas

AL

MÓVEIS-

ALCEU

LITKA-EPP,CNPJ:

01.887.852/0001-05, em razão de apresentar o menor preço, conforme se comprova pelos vários
orçamentos efetuados e anexados ao presente processo.
IV - DO VALOR:
O valor a ser despendido para a referida aquisição, perfaz o valor de R$ 7.791,00(sete mil,
setecentos e noventa e um reais).
V - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
O preço a ser pago pela aquisição é preço praticado no mercado, conforme cotações em anexo,
além disso, foi o menor preço proposto em orçamento, o que fez a opção pela escolha da empresa
para a obtenção dos móveis necessários a sala dos servidores.
VI - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
Prazo de entrega dos móveis devidamente instalados junto às salas dos servidores municipais
citados no item do legislativo em até 30(trinta dias), após o recebimento da autorização do
fornecimento destes.
VII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 01-Poder Legislativo
Unidade 01-Atividades Legislativas
0100101031000120014490524200-Mobiliário em geral.

VIII - DA HABILITAÇÃO
Para habilitação serão necessários a apresentação das Certidões Negativas: INSS, FGTS; Negativa
Federal, Estadual,e última alteração contratual da empresa e certidão negativa de débitos
trabalhistas.
IX – DAS SANÇÕES
O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções
administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93.

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Estado do Paraná
Av. Presidente Getúlio Vargas s/ nº. Centro
Fone/Fax (042) 3554-1404 - CEP 84620-000 - Cruz Machado/Pr
E-mail: camara_cm@globo.com
______________________________________________________________________
X - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
O prazo de garantia é de 01 (hum) ano.
XI - FUNDAMENTO LEGAL:
A presente Dispensa, encontra respaldo legal no Art. 24, II da Lei 8.666/93:
“Artigo 24°- 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; “
XII - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/Pr, para dirimir toda e qualquer questão oriunda
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.
XIII - Encaminha-se a presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo
único do art.38 da Lei 8.666/93.
Cruz Machado, 27 de setembro de 2012.
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