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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019.2020.CEL.DL.0016.APAC (Sistema PE-Integrado) e 0031300018.000833/2020-91 (SEI!)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2020 - APAC                          

 

Contratação de serviços de pessoa �sica ou jurídica para manutenção da rede
de Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrometeorológicos do Estado de
Pernambuco. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

 

1. DOS FATOS

 

Foi recebido nesta Comissão Especial de Licitação - CEL, em 08/04/2020, o Processo SEI n° 0031300018.000833/2020-91, oriundo da Gerência de
Meteorologia e Mudanças Climá�cas - GMMC, com solicitação para publicação de Aviso de Chamamento Público visando à Contratação de serviços de
pessoa �sica ou jurídica para manutenção da rede de Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrometeorológicos do Estado de Pernambuco, de modo
que a APAC tenha a adequada operacionalização da rede em questão.

Ressalta-se que a abertura do processo administra�vo para a referida contratação está devidamente autorizada pela Diretora-Presidente da APAC, em
despacho datado de 07/04/2020 no Processo SEI supracitado, e existe previsão orçamentária para a contratação pleiteada, consoante informado na
Declaração de Disponibilidade Orçamentária, emi�da pela Gerência de Orçamento e Finanças - GROF em 22/04/2020, anexa ao processo, estando a
despesa classificada a seguir:

UO: 00313 - APAC

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.18 (serviço pessoa �sica) ou 3.3.90.39.17 (serviço de pessoa jurídica)

Fonte de Recursos: 0242004323 - Progestão

O processo encontra-se totalmente instruído em meio eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, registrado sob o número
0031300018.000833/2020-91, e no Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, registrado sob o número 0019.2020.CEL.DL.0016.APAC, com
Solicitação de Compra (SC) nº 540101000242020000020, instruído com os documentos indispensáveis à regularidade da contratação direta pretendida,
quais sejam: Termo de Referência contendo jus�fica�va, especificações e demais elementos necessários à contratação pretendida, Edital de
Chamamento Público para obtenção de propostas dos interessados, Aviso do Chamamento publicado no Diário Oficial do Estado - DOE, e Propostas e
Documentação recebidas dos interessados.

Durante o prazo concedido para obtenção de propostas, conforme Aviso publicado no DOE na edição de 09/04/2020, foram recebidas duas propostas,
uma fornecida pelo interessado MAURO MARINHO DE BARROS (pessoa �sica), no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), e outra
pela empresa ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., no valor de R$ 358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos
reais), bem como os documentos de habilitação dos interessados.

As propostas e documentação referentes à qualificação técnica foram encaminhadas à Gerência de Meteorologia e Mudanças Climá�cas para análise e
posicionamento quanto ao atendimento das exigências con�das no Termo de Referência, tendo o Gerente informado que os dois interessados
atenderam às condições do Termo de Referência.

Dessa forma, tendo sido a Solicitação de Compra nº 540101000242020000020 planejada pelo Ordenador de Despesas no Sistema PE-Integrado para
ser executada por compra direta por Dispensa de Licitação, com amparo no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, para contratação dos serviços
pelo valor de R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) ofertado pelo interessado MAURO MARINHO DE BARROS, passamos à análise da
documentação de habilitação apresentada pelo mesmo, sendo constatado que o mesmo atendeu às exigências do Edital, apresentando os documentos
relacionados a seguir: Comprovante de inscrição do RG e CPF, e cer�ficados em treinamento e cursos compa�veis com o objeto da contratação.

 

O objeto é composto pelo seguinte item:

 

Item
Código

E-fisco
Descrição do Item Quan�dade Unidade

1 513056- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO PLATAFORMA DE 1 Manutenção
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5 COLETA DE DADOS AMBIENTAIS, MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

 

Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme planejado pelo ordenador de despesas na Solicitação de Compra no Sistema PE-Integrado, estando o
valor ofertado dentro do limite de contratação de dispensa por valor:

 

 

Art. 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 ar�go anterior (R$ 17.600,00) 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;  (grifos nossos). 

 

3. CONCLUSÃO

 

Após devida instrução do processo de contratação no Sistema Eletrônico de Informações e Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, submetemos
o mesmo à Superintendência de Assuntos Jurídicos para análise e Parecer.

 

Estando apta a contratação, após emissão de Parecer favorável por essa Superintendência de Assuntos Jurídicos, o processo deve ser encaminhado à
autoridade superior, para ra�ficação.

 

Recife, 24 de abril de 2020.

 

 

JÉSSICA SANTOS MESQUITA

Presidente e Pregoeira 

 

DIÓRGENES LUIZ DA SILVA

Membro e Apoio de Pregoeira

 

LUIZ FELIPE MAIA ÁVILA

Membro e Apoio de Pregoeira

 

MARTHA MARIA WANDERLEY CAMPOS

Membro e Apoio de Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Diórgenes Luiz da Silva, em 24/04/2020, às 10:48, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Santos Mesquita, em 24/04/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Maia Ávila, em 24/04/2020, às 12:36, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Martha Maria Wanderley Campos, em 24/04/2020, às 14:44, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6392926 e o código CRC 85CBFE26.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro. 

CEP 50040-000Recife/PE - Telefone: (81) 3183-1000 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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- www.apac.pe.gov.br


