
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº 037/2019-07

A Comissão de Licitação do Município de PLACAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PLACAS, consoante autorização da Sra. LEILA RAQUEL POSSIMOSER, Pre feita Municipal, vem abrir o presente 
processo administrativo para CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIME NTO DE INTERNET PARA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PARÁ.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso XVI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:

Art. 24 -  É dispensável a licitação:

I - OMISSIS

XVI - "para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 
administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa 
jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que i ntegrem a Administração Pública, criados 
para esse fim específico;"

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Assunto: Contratação de serviços de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal de 
Placas.

Esta contratação se faz extremamente necessária para o perfeito funcionamento e 
andamento nas atividades da Prefeitura Municipal de Placas. Considerando que em nosso municpio não 
dispomos de internet de boa qualidade. Considerando que está em atraso nossas atividades, devido a 
problemas com falhas na conexão por longos períodos, as vezes até dias. Considerando que se faz 
obrigatório a divulgação de matérias relacionadas à Avisos de licitações e contratos, bem como os demais 
atos praticados por este município, através da Prefeitura Municipal e seus Fundos Municipais. 
Considerando ainda que necessitamos prestar contas no Mural de Licitações (TCM/PA), bem como no 
portal de transparência do Município e isto requer uma internet de altíssima qualidade. 

Com tudo o que foi mencionado justificamos portanto, esta contratação.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

      A escolha da proposta, foi decorrente dos preços apresentados encontrar-se compatível com os praticados 
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no mercado atual..

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com EMPRESA DE TECNOL. DA 
INFORM. E  COMUNIC. DO PARÁ - PRODEPA, no valor de R$ 65.786,40 (sessenta e cinco mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme 
documentos acostados aos autos deste processo.

                                           PLACAS - PA, 30 de Abril de 2019

 ADRIANA DA SILVA CRUZ 
Comissão de Licitação

Presidente
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