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PROCESSO DE DISPENSA NO 7/2022.005

A Comissão de Contratação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO
CARAJAS - PA, por ordem da Secretaria Municipal de Administração de Eldorado do
Carajás - PArno uso de suas funções, vem abrir o presente processo de DISPENSA
DE LICITAÇAO para à Contratação de empresa para locação e manutenção de
software para gestão da folha de pagamento, controle de pessoal e portal do
servidor, para atender as suas necessidades.

DA FUNDAINENTAçÃO LEGAL
A Dispensa tem como fundamento o artigo 75, inciso ll, da lei no 14.133121 e suas
a lteraçÕes posteriores.

JUSTTFTGAT|VA DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade do suporte, para otimizar a
máquina pública, e manter os registros dos atos e dados administrativos de todos os
servidores facilitando e tornando ágil o trabalho do gestor de Recursos Humanos, Que
reúne todos os processos fundamentais da área cle Recursos Humanos e folha de
pagamento, que gera todos os requisitos pedido pelo tribunal de contas sobre a
transparência com os gastos pessoais que se comuriica com o portal do Município.
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t RAZÃO DA ESCOLTIA

Os serviços a serem contratados enquad"am-se nos pressupostos legais,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão, não inerentes às categorias funcionais abrangidas
por seu respectivo plano de cargos.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
contratada e a administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Está em conformidade com o Art. 75, inciso ll, da Lei 14.133121, a escolha recaiu
em favor da empresa RPM SOLUÇÕES ElREL|, CNPJ: 07.595.701/0001-60, localizado
na Av. Rio Grandê, flo 168, Qd. 03, lote 27, sala Cl, Bairro - Loteamento Beira Rio,
CEP: 68.515-000, Parauapebas- PA. Pois, encaminhou, documentação e proposta de
acordo com o solicitado em Termo de Referência, ;iossui qualificação adequada para
execução do objeto.

n JUST|FIC,AT|VA DCI PREÇO

Os preços apresentados pela empresa acima cualificada paru prestação serviços
de locação e manutenção de software para gestão da folha de pagamento, controle de
pessoal e portal do servidor), para atender as suas necessidades da Secretaria de
Administração é no valor de R$ 32.400,00 (tinh e dc,"is mil, quatroentos reais) em parela
mensais de R$ 2.7N,00 (dob mile seberúos reais) e estãci de acordo com os valores
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praticados, segundo os quais foram balizados nos parâmetros de mercado, onde,
evidenciou-se que o valor designado para avença é compatível com os valores
cobrados em contrataçÕes similares efetuadas por outras entidade da região,
sendo este, objeto similar ao da presente contratação., desta forma, nos termos do
art. 75, inciso ll, da Lei 14.133121, a licitação é DISPENSAVEL

Eldorado do Carajás/PA, 25 de novembro 2022

--4ffi'Mãria Nilda Pereira Neves
Agente de Contratação
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A Agente de Contrataçáo da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, no uso de
suas atribuiçÕes legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo,
vem emitir a presente declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentado no art
75 inciso ll, da Lei 14.133121 e suas alteraçÕes, para contratação do objeto do presente
termo a empresa RPM SOLUÇÕES ElREL|, CNPJ: 07.595.70'110001-60 com o valor de
R$ 32.4OO,OO (trinta e dois mil, e quatrocentos) reais, em parcela mensais de R$
2.700,00.

Assim, nos termos do art. 75 incisos ll da Lei Federal no 14.133/21 e suas
alterações, venho comunicar ao gestor da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de dispensa de
licitação, caso esteja de acordo.

Eldorado do Catajás/PA, 25 de novembro de 2022

.-w
Maria Nilda'Pereira N :ves

Agente de Contrata( ão
Pon.09912022
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITACÃO
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